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Caldes commemora el
La Jornada Catalana
Dia de la Dona recordant de la Mobilitat tindrà
Teresa Rebull
lloc el 10 i 11 d’abril
>P04

>P04

Fatalitats Teatre va
L’estrena del ‘touch
representar ‘Roja Selene’ rugby’, nova disciplina
diumenge passat
esportiva d’El Centre
>P10

>P12

‘Embullits’

Ceres, deessa de l’agricultura, sembla
observar les llargues cues per tastar
els llegums cuits amb aigua termal
>P02-03

Enguany, s’han fet quatre tasts de llegums a la plaça de la Font del Lleó durant els dos dies del Mercat de l’Olla i la Caldera. S’han esgotat les 6.000 racions que s’havien preparat. > Q. pascual
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gastronomia | Fira

I Caldes es va disposar a volar
El Mercat de l’Olla i la Caldera consolida l’anada de l’olla de la fira, enguany el salt de tirolina des del pont de la riera,		

Una noia baixa per la tirolina per sobre de la riera de Caldes diumenge al matí mentre és observada per diferents visitants del Mercat des del mirador del Molí de l’Esclop. > Q. Pascual

Jordi Rius

“H

o sento, has
d’anar al Parc
de Can Rius per
si queda algun
forat. Nosaltres ja no fem venda anticipada”, comentava dissabte al matí el personal
de Thermalia a tothom qui s’atansava
per preguntar per la tirolina, l’anada
de l’olla del Mercat de l’Olla i la Caldera, que ha esdevingut la gran atracció d’enguany, a més de la cocció de llegums. Les perspectives de trobar un
forat eren més aviat escasses quan es
comprovava in situ sota el pont de Can
Rius. Una membre de Vent d’Events,
que atenia les cues, admetia que era
difícil trobar un forat perquè l’activitat anava una mica amb retard i, en

20.000

persones han
passat pel Mercat
de l’Olla i la
Caldera

6.000

racions de llegums
s’han repartit a
la fira

100

parades
distribuïdes pel
centre històric

tot cas, demanava als visitants que ho
provessin l’endemà. La tirolina, amb
un desnivell de 14 metres i 150 metres
de recorregut –una de les més llargues
d’Europa– arrencava des de sota el
pont i acabava a la passera de la riera
darrere del Safareig.
Per a aquells que no van aconseguir
plaça, un dels consols era veure els que
baixaven en tirolina. Per això, el Molí
de l’Esclop ha esdevingut un mirador
excepcional per veure el trajecte: d’una
banda es veia el moment de llançar-se i
de l’altra, la finalització del trajecte. “A
mi no em faria res provar la tirolina,
em fa més cosa el salt des del pont de
l’any passat”, comentava una senyora
des de l’improvisat mirador del Molí
de l’Esclop. Durant els dos dies que ha

durat el Mercat de l’Olla i la Caldera,
l’ascensor que connecta el Molí de
l’Esclop amb el pont de Can Rius ha
estat permanentment funcionant per
no perdre’s l’espectacle i immortalitzar
els millors moments de les baixades.
Fins i tot, es va sobrevolar la riera
dissabte a la nit, en horari de 22 a 24
hores, per a aquells a qui els agradava
posar més aventura al recorregut.
En total, unes 200 persones s’han
llançat per la tirolina. “Ens ha deixat
molt bon sabor de boca perquè hi
ha hagut molta gent amb ganes de
llançar-se i ha estat una activitat
molt familiar”, assenyala el regidor
de Cultura i Turisme, Isidre Pineda,
que ha afegit que la tirolina ha permès
als visitants “redescobrir la façana

de la riera de Caldes, on hi tenim un
important patrimoni”.
L’OLLA A LA PLAÇA
DE LA FONT DEL LLEÓ
L’olla gegant amb 1.600 litres de
capacitat per cuinar cigrons i llenties
amb aigua termal i llenya ha permès
fer quatre tasts populars amb un
total de 6.000 racions de llegums,
1.000 més que l’any passat, cosa que
fa preveure que la xifra de visitants
ha superat els 20.000. Dissabte al
matí, Maribel Merino, de Llegums
Parellada, va coure llenties pardines
amb xoriço calderí, mentre que el
cuiner Jordi Bufí va coure dissabte a
la tarda i diumenge al matí i a la tarda
cigrons acompanyats de botifarres
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calderines del perol i botifarra negra
amb llardons. Bufí admet que “la nova
ubicació de l’olla a la plaça de la Font
del Lleó –que ja es va posar a prova
a la passada Fira de Nadal– ja és de
per si tot un èxit”. Un firaire pròxim
a la plaça de la Font del Lleó, en veure
que repartien les primeres racions de
llenties, va abandonar la parada per
córrer a fer cua i deixar-la al càrrec
del firaire del costat.
El Mercat va néixer fa 11 anys sota
el lema “Fem bullir l’olla” amb l’objectiu de singularitzar i posar en valor els
productes de proximitat i de qualitat i
els productes típics calderins, cuinats
amb aigua termal. A més de ser un homenatge a la gastronomia més propera amb parades de productes gastronòmics, el Mercat també vol potenciar el
turisme familiar amb tallers. Dissabte, els més petits podien fer un receptari de llegums, pintar un bodegó, maquillar-se, decorar una galeta o fer jocs
lliures a la plaça de Can Rius. Algunes

Ràdio Caldes va animar
el Mercat amb un joc que
proposava als visitants fer-se
una foto i pujar-la a Instagram
per aconseguir regals

Photocall de Ràdio Caldes i repartiment de cigrons amb botifarra abans d’exhaurir-se. > Q. Pascual

activitats van canviar a la tarda, com
els tallers de banderoles amb estampació d’aliments, mentre que diumenge es
convidava a fer rams d’herbes aromàtiques. A més, tots dos dies hi va haver
dos espectacles infantils.
Per fer més ambient, Ràdio
Caldes ha fet tres programes especials
des de la mateixa plaça de la Font
del Lleó amb continguts basats en el
programa d’activitats del Mercat i
en les singularitats gastronòmiques
calderines. Artesans, restauradors
i responsables de la cocció a l’olla
gegant calderina, entre d’altres, van
desfilar per l’estudi mòbil de la ràdio
municipal instal·lat davant del Museu
Thermalia. A més, tots els visitants al
Mercat podien fer-se una fotografia
al photocall de la ràdio que hi havia a
la plaça i pujar-la a Instagram amb
la possibilitat de guanyar un paquet
termal amb les imatges que sumessin
més ‘likes’.

100 PARADES AL NUCLI ANTIC
Els visitants del Mercat de l’Olla i
la Caldera podien passejar per les
100 parades que es van instal·lar
al centre històric. Es podia veure
una demostració d’artesania i oficis
antics relacionats amb la terrissa,
la cistelleria i la cuina. Les parades
estaven distribuïdes a les places de
l’Església, de la Font del Lleó i de Can
Rius i als carrers del Forn, Roma,
Samsó i Pont. Entre els productes
d’alimentació artesana de proximitat
i també d’arreu de Catalunya hi havia
magdalenes, pastissos, codony, pizzes,
creps, bolets, pasta, pa, caramels, mel,
xocolata, formatges o embotits o tes.
També hi havia parades de bijuteria
i joieria, vidre pintat, jocs d’enginy,
espelmes, minerals, roba decorada,
encens, ceràmica, coixins de llavors,
nines de drap, joguines de fusta,
plantes, perfums, cosmètica natural,
estany, titelles, heràldica, calçat pintat,
bosses de mà i moneders, artesania
amb coure, sabó i remeis naturals.
PARADA I FONDA
ALS RESTAURANTS
Aprofitant el Mercat de l’Olla i la
Caldera, els restauradors calderins
ofereixen un plat estrella a les seves
cartes des del cap de setmana passat
i fins el 24 de març. Cada restaurant
ha proposat un plat singular que
homenatja la cuina de proximitat i de
qualitat i que està relacionat amb el fet
termal. A les cartes dels restaurants
es poden degustar plats com l’arròs
caldós amb marisc que proposa
Bàsic, la cassola vallesana del Cafè del
Centre Cooperativa, els peus de porc
guisats amb castanyes del càmping El
Pasqualet, el melós d’ibèric confitat
amb ceba i espècies a la cassola de
ferro de Canfanga, els peus de porc
amb salsa d’El Pa Torrat, l’estofat
de sèpia amb mandonguilles del
restaurant El Remei, l’olleta de la plana
de Festuk Cafè, la cassola verda (amb
llegums de proximitat I verdures de
temporada) de Fika Brunch, el jarret
de vedella amb salsa de ceps de l’Hotel
Balneari Broquetas, els peus de porc a
la cassola feta a foc lent de llenya de La
Rectoria, la contracuixa de pollastre
a la mel amb macco de faves seques a
la siciliana de Na Madrona, el guisat
a l’antiga de porc ibèric amb prunes
confitades del Robert de Nola o la sopa
de farigola de la muntanya del Farell
del restaurant Rosset.
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8 DE MARÇ | DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Teresa Rebull, un clam a la lluita i a la cultura catalana
El visionat del documental sobre l’artista i activista política va ser l’acte commemoratiu escollit per a enguany
Dedicat al Dia Internacional de
la Dona, que se celebra cada 8 de
març, l’Ajuntament de Caldes de
Montbui, juntament amb la Fundació Santa Susanna, l’Associació
Cultural de la Dona, la Coordinadora de Gent Gran i la Diputació
de Barcelona, va organitzar el visionat del documental Teresa Rebull.
Ànima desterrada, de la productora Susana Barranco.
L’acte commemoratiu va tenir lloc
el dimecres 13 de març a Les Cases
dels Mestres, on prop d’una cinquantena d’assistents van fer memòria històrica arran un documental que gira a l’entorn de la vida de
Teresa Rebull: “És un clam a la
passió i a l’art, però també a tota
una vida de lluita des de l’exili”,
explicava Rosa Bigues, en representació de La Barranco Films.
Teresa Rebull, artista i activista política, es va veure obligada a optar
per l’exili a França l’any 1939, i durant 76 anys va seguir, més enllà de
les fronteres, perpetuant i reivindicant la cultura catalana a través
del seu cant. “La mateixa protagonista, una dona de 80 anys encara molt enèrgica i activa, explica
com a través de l’art, la pintura i

per aturar-se uns minuts en senyal
de protesta i reivindicació. “Parem
perquè no hi ha qui ens pari” era el
missatge, escrit en lletres de color
violeta, que es podia llegir en una
de les pancartes visibles durant la
concentració calderina.
SEGUEIX LA LLUITA CONTRA
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Una cinquantena de persones van assistir al visionat del documental ‘Teresa Rebull. Ànima desterrada’.> I. HIJANO

la música, cercava la seva manera particular de lluita”, seguia comentant Bigues abans del visionat.
El documental se centra en la vida
de Rebull explicada en primera
persona, i compta amb la participació d’altres testimonis clau de

l’època, com Lluís Llach o Marina
Rossell. Es pretenia recollir el que
seria el seu últim recital a Catalunya, però, abans de poder-se celebrar, Rebull va morir el 15 d’abril
del 2015, i la producció va acabar
mostrant la cerimònia del seu adeu.

Tot i posposar l’acte oficial cinc
dies després de l’efemèride, el mateix 8 de març va tornar aplegar
un grup notòriament nombrós davant la porta de l’ajuntament de
Caldes. El consistori convocava la
ciutadania a les 12 hores del migdia

Des del 27 de febrer, cada dimecres a Les Cases dels Mestres es
du a terme una nova sessió del taller gratuït i organitzat per la regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de
Caldes “Apodera’t”.
El taller d’autodefensa per a dones,
que persegueix el reconeixement i
la prevenció d’agressions sexuals i
de gènere, és impartit per la professora d’arts marcials i formadora en
autodefensa Karin Konkle.
Al llarg de les diferents sessions, les
assistents treballaran continguts,
amb incidència en els aspectes físics i emocionals, que s’estructuren
en quatre blocs: mantenir la calma,
gestionar l’espai personal, gestionar
la comunicació i la defensa física.
Tot i haver començat, les inscripcions al taller continuen obertes.

MOBILITAT SOSTENIBLE | AMTU

Caldes de Montbui, vila escollida per acollir
la XIV Jornada Catalana de la Mobilitat
La vila termal serà la seu de la
14a edició de la Jornada Catalana de la Mobilitat els dies 10 i 11
d’abril. L’Associació de Municipis
per la Mobilitat i el Transport Urbà
(AMTU) organitza l’acte anualment des d’una de les seves ciutats
adherides. Enguany, Caldes serà el
terreny de joc que acollirà un públic nombrós –l’any passat van sumar-s’hi prop de 350 persones–, i
on participaran representants de
les administracions públiques i experts de prestigi, tant nacionals
com internacionals, del sector de
la mobilitat. Jaume Mauri, regidor
d’Espais Públics i Sostenibilitat, i
vicepresident de l’AMTU, expressava la seva satisfacció a la presentació de la jornada el 6 de març passat, pel fet que “aquest acte, que
és l’esdeveniment més important que s’organitza a Catalunya
en l’àmbit del transport públic,
tingui lloc a casa nostra”.
La jornada d’enguany serà conduïda, novament, per la periodista i
presentadora del TN Cap de Setmana de TV3 Cristina Riba, i girarà entorn d’una modalitat de
transport específica i innovadora:

PRESSUPOSTOS | TAULA DE COMERÇ

Presència digital, l’objectiu principal
Isidre Pineda, Jaume Mauri i Joan Prat a la presentació de la jornada. > I. HIJANO

el transport flexible. En aquest nou
sistema de transport públic l’oferta
s’adapta a la demanda real existent
i estableix una xarxa de parades,
línies i horaris ajustats als serveis
sol·licitats per la ciutadania, per
tant, deixa enrere les línies regulars preestablertes.
L’arribada del transport flexible
sembla imminent a Catalunya i,
també es farà notar ben aviat a Cal-

des: “Estem treballant conjuntament l’AMTU i l’Ajuntament per
introduir millores en el transport urbà, entre les quals es contempla implantar un sistema de
‘transport a demanda’ –una modalitat de transport que funciona
sempre que l’usuari ho sol·licita–, i
que després serà el transport flexible”, explicava Mauri, com a vicepresident de l’AMTU.

Seguint amb el calendari de trobades i tasques pendents, la Taula del
Comerç es va reunir per tercer vegada el dimecres 6 de març, a Les
Cases dels Mestres, amb el propòsit de votar les propostes més atractives que definirien el Pla Estratègic del Comerç de Caldes aquest any.
La vintena d’assistents –17 comerciants de la vila; Isidre Pineda actuant com a primer tinent d’alcalde; Núria Carné, regidora de Comerç,
i Carles Gironès, president de PIMEC-Comerç Vallès Oriental– van
sotmetre a debat les diferents propostes, i la seva votació posterior va
donar prioritat a la necessitat de posar-se al dia en l’ús de les noves
tecnologies i crear un portal web. A continuació d’aquesta, també es
va destacar la necessitat de crear i potenciar una marca del comerç
calderí i estudiar la peatonalització del centre comercial.
Exposats els principals objectius que definiran el Pla Estratègic del
Comerç, el pas que el segueix és el corresponent estudi de viabilitat
i la concreció d’aquests objectius en accions específiques en què s’invertiran els 20.000 euros del pressupost que ofereix l’Ajuntament.
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POLÍTICA | ERC CALDES

Pineda: “Volem seguir fent de Caldes
un poble del qual sentir-nos orgullosos”

POLÍTICA | V. ORIENTAL

Jordi Solé, escollit
per les europees

Els republicans fan pública la nova ‘llista cremallera’ de cara a les eleccions municipals
Arran de l’assemblea extraordinària d’ERC de Caldes de Montbui, el
4 de març, Isidre Pineda, primer tinent d’alcalde de la vila i candidat a
l’alcaldia, va presentar públicament
un dia després el grup de persones
que l’acompanyaran en el repte de
seguir revalidant la majoria de govern a l’Ajuntament del municipi.
La nova llista dels republicans a
Caldes és un “equip jove i dinàmic que combina continuïtat i
renovació: la continuïtat de regidors i regidores actuals, i la
il·lusió de militants i independents que s’integren en aquesta llista oberta i inclusiva”, explicava Pineda, cap de llista d’ERC
de Caldes a les properes eleccions
municipals. De fet, la llista aposta
per independents amb posicions
destacades, com la nova número
dos, Laia Cuscó, i el número nou,
Pep Busquets. “La Laia ha fet de
la cultura, la música i la dansa
una manera d’entendre la vida;
i el Pep, bomber voluntari i coordinador d’edicions anteriors

de l’Escaldàrium, el podem definir com un activista cultural
i social”, seguia Pineda, que afegia que “aquestes dues persones
expliquen molt bé el tarannà de
la nova candidatura, un tarannà amb un fort component cultural i que vol explicar que Caldes
seguirà sent un poble molt viu”.
La candidatura d’ERC Caldes és,
per primera vegada, una llista cremallera, és a dir, “hi haurà tants
homes com dones per tal de representar al màxim la societat
on vivim”. A més d’oberta i inclusiva, també és “diversa, amb gent
de diferents orígens, així com de
diferents religions”. Al final, segons Pineda, tenir un bon equip i
fer pinya és molt important, i “això
ho hem après del Jordi Solé, que
ha estat un gran líder i, acabades
les eleccions, li farem el comiat
que es mereix”.
En matèria de propostes per Caldes, la nova candidatura que presenta ERC significa una evident
continuïtat del model de poble i

Jordi Solé al congrès regional.> erc

Els principals representants de la llista electoral d’ERC de Caldes. > I. HIJANO

de projecte polític que ha defensat Solé durant els últims 12
anys al capdavant del govern
local: “Volem guanyar per seguir transformant Caldes i per
continuar el llegat que deixa
el Jordi Solé”. El nou líder dels
republicans considera que la diferència principal respecte a la

resta de candidatures és que
“tenim un projecte polític molt
clar, un model de poble que ha
defensat Solé i que està basat
en el termalisme i la sostenibilitat. Volem seguir implementant
aquest projecte i seguir fent de
Caldes un poble del qual sentir-nos orgullosos”.

El congrés regional d’Esquerra Republicana de la zona metropolitana
va ratificar, el mes de febrer passat, des de la Sala Noble de Can
Rius, Jordi Solé com a candidat al
Parlament Europeu per a les pròximes eleccions del 26 de maig.
L’actual eurodiputat i alcalde de
Caldes de Montbui ha estat escollit número 3 a la llista d’ERC, que
serà encapçalada per Oriol Junqueras i seguida, com a número 2,
per Diana Riba, parella del calderí
i exconseller Raül Romeva.
Solé tindrà opcions d’obtenir l’euroescó, tasca a la que es dedicarà plenament després d’haver renunciat a la reelecció al consistori.
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INS MANOLO HUGUÉ | INTERCANVI
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CONSELL | INFANTS

Centrats en la cura
dels animals

Intervenció de les brigades a la zona durant la setmana passada.> AJ. CALDES

A l’esquerra, les tres alumnes calderines en la seva rebuda a França.> CEDIDA

Construcció de nova zona
lúdica al Torre Negrell

Foment de competències
plurilingüístiques

Els veïns de Torre Negrell ja disposen d’una nova zona lúdica i espai
de repòs situada a la zona verda municipal del carrer Cingles de Bertí,
cantonada amb el carrer Coromines.
Les obres d’adequació s’han dut a terme a càrrec de les brigades
municipals al llarg de les darreres setmanes, i en el transcurs dels
últims dies s’ha procedit a la instal·lació dels elements que convertirien la zona en un espai de trobada. En concret, el nou espai disposa de jocs infantils, mobiliari urbà, enllumenat, arbrat nou que dona
ombra a l’espai, i taules de pícnic.
L’actuació de millora i reconversió de la zona s’uneix als treballs que
s’estan efectuant des de l’Ajuntament als parcs de Caldes. En paral·
lel a aquest, s’ha tancat el projecte de parc al lateral de sorra passeig
del Remei i segueix la intervenció al parc de Can Rossell.

L’Ana Agut, l’Alba Pujol i la Laia Balart, tres alumnes que cursen 4rt
d’ESO a l’Institut Manolo Hugué, són d’intercanvi de llarga durada a la
ciutat francesa de Roanne des del 9 de març. Des d’aleshores, les calderines assisteixen al centre d’ensenyament francès Lycée Carnot, on
segueixen les classes corresponents al seu nivell educatiu.
L’estada a França correspon a l’intercanvi d’un mes de durada i s’espera la rebuda dels alumnes francesos, que viuran a Caldes, el 20 d’abril.
Aquest intercanvi queda recollit dins d’un dels objectius del vigent
Projecte de Direcció del Manolo Hugué, és a dir, esdevenir un institut
referent en llengües estrangeres. En el transcurs de les diferents etapes del sistema educatiu, el centre imparteix classes d’anglès i francès
com a primeres llengües estrangeres, al marge d’aquestes, els alumnes
també poden rebre classes d’italià.

El Consell d’Infants d’enguany ha
escollit la protecció dels animals
com a tema principal per tractar
en aquest 9è mandat.
Des de la seva constitució el 21 de
gener, els joves consellers han decidit posar el focus en un tema
d’interès general que afavorirà
els bons hàbits als veïns de la vila.
Per tal de complir amb la finalitat,
i d’endinsar-se en profunditat en
la temàtica, l’organisme comptarà
amb l’ajuda de l’entitat calderina
Caldes Animal.
La propera trobada del Consell
serà el 28 de març, després de la
qual quedarà pendent la trobada
del mes d’abril, i al maig acabarà el
mandat amb la celebració de l’Audiència Pública, una sessió en què
els consellers i conselleres compartiran la feina feta amb la ciutadania i amb els representants electes de Caldes.
Al marge de la temàtica principal,
el Consell d’Infants seguirà treballant i reunint propostes de millora en matèria de mobilitat, medi
ambient, seguretat, etc. des d’una
visió crítica i constructiva amb el
propòsit de fer de Caldes un poble
més educat, més educador. Aquestes propostes seràn derivades a
l’Ajuntament i rebran resposta.
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ERC Caldes de Montbui

Ser membre de l’EHTTA és ser a
l’aparador mundial del termalisme

L’

CUP - Som Caldes

Parlem de la Riera?

Junts per Catalunya (Caldes de Montbui)

Convicció i estratègia

L

A

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

a Riera de Caldes neix a les Elies, confluència de la Riera de Gallifa amb el Torrent de
Sant Sebastià. Entra a la zona urbana pel
Pasqualet i rep el tribut dels Torrents del
Prat de Baix (Remei), Riera de Codonys i el
Torrent de Can Camp (Bugarai). Soterrats rep el Torrent
Salzer, el de Santa Esperança (Marquès) i un o dos més.
Els torrents soterrats més antics barregen aigües fecals i
pluvials, per la qual cosa tard o d’hora caldrà separar-ne
els cursos, donat que les aigües fecals han d’anar cap a la
depuradora i les pluvials cap a la riera.
La Riera és el límit natural del Casc Urbà. Hi ha un punt on
la riera s’eixampla i des de 1160 si no anem errats hi ha documentada horta (les Hortes d’Avall) que es rega amb aigua
de la Mina de l’església i del Torrent de Santa Esperança. En
aquest espai s’estableix també el límit natural del casc urbà.
Des del segle passat, els ajuntaments frisen per fer saltar
aquests límits. Ja ho van fer amb l’escola el Farell i el poliesportiu, recentment amb el pàrquing i si no ho aturem ho
faran amb el complex balneari.
El pàrquing no s’omple: ens han posat un plafó al semàfor de
Pi i Margall que indica les places disponibles i si comptem que
hi caben 148 cotxes, podem veure, que hi ha aparcats uns 13
cotxes de promig. Tres milions d’euros per aparcar 13 cotxes!
En quina societat ens ha tocat viure, que gasta diners en
pàrquings enlloc de prioritzar l’habitatge social i l’emergència habitacional?
I, a més, el pàrquing no està acabat. S’han deixat uns talussos a 90º sobre els horts de sota que podrien anar avall en
funció de les pluges. Cada material té el seu angle de talús
natural relacionat amb el fregament intern de les partícules de terra. Si el talús es vol fer més vertical s’ha de consolidar amb algun tipus de mur i només amb roca viva es
podria fer un talús natural totalment vertical.
La propera quinzena potser parlarem una mica més de la
zona lúdica termal.

PSC Caldes de Montbui

Units per Caldes

PPC Caldes de Montbui

EHTTA és la “European Historical Termal Towns Association” o l’Associació Europea de Viles Històriques Termals (fundada 2009), de la qual Caldes
forma part des del passat mes d’Octubre.
Aquesta entitat sense ànim de lucre té per objectiu donar
a conèixer, preservar i salvaguardar la cultura i el patrimoni termal de municipis com el nostre amb una personalitat urbana única lligada a la tradició i cultura termal.
De fet, Caldes de Montbui ha estat una vila acollidora termal des de l’època dels romans que ja buscaven els beneficis de la nostra aigua calenta mineromedicinal. Creiem
que és molt important la presència internacional per obrir
Caldes a nous mercats i que formar part de l’EHTTA ens
permet ser dins la “The European Route of Historic Thermal Towns”, la Ruta Europea de Viles Històriques Termals, que és una xarxa internacional de rutes turístiques
totes elles riques en història i patrimoni cultural que utilitzen les seves aigües termals per la salut i el benestar.
Està certificada pel Consell d’Europa i actualment la ruta
ja té una xarxa de 51 membres. Formar-ne part és poder
aprendre de l’experiència d’altres destinacions termals
amb molt prestigi, compartir els coneixements i interessos comuns pel que fa a la promoció dels nostres pobles
termals. Gràcies als contactes que s’estableixen es facilita la relació dels membres amb les institucions europees i
també amb altres Rutes Culturals Europees i associacions
professionals públiques i privades lligades al patrimoni, al
turisme, la cultura i la indústria termal. Entre altres iniciatives interessants, destacaríem: l’Atlas Europeu Termal;
en l’àmbit de la comunicació esdevenim una marca reconeguda, potent i això ens permet anar a esdeveniments
internacionals com per exemple a ITB Berlin, la principal fira mundial de viatges on més de 8.900 expositors de

Disculpes

Un vídeo sense escrúpols!!!

E

D

l grup municipal socialista demana disculpes a totes les mares i pares, a totes les professores i professors, a totes les alumnes i
alumnes i a totes les directores i directors
de centres educatius de Caldes per no haver
assistir a cap consell escolar des del maig del 2018. El grup
municipal socialista si es caracteritza per alguna cosa és
per ser participatiu. Ens agrada participar en totes les
activitats, debats, plens, comissions, discussions, etc. als
que se’ns convida per poder aportar el nostre petit gra de
sorra per fer una vila i una societat més justa. Hem fet propostes de millores als pressupostos de l’Ajuntament, hem
participat activament en la negociació del nou conveni per
a les treballadores i treballadors de l’Ajuntament... però
malauradament no hem pogut participar en cap dels tres
anteriors consells escolars per falta de convocatòria. Ras i
curt, no se’ns ha convocat. Ens vam assabentar a posteriori de la celebració del consell comarcal del juny del 2018,
i després de reclamar-ho, l’Ajuntament ens va comunicar
que havia estat un error i que ja s’hi havia posat remei.
És cert que no hem tornat a reclamar cap altra convocatòria, vam pecar d’innocents pensant que les properes
es revisarien abans d’enviar-les. Però no ha estat així, no
hem rebut cap ni una. Per aquest motiu, no hem pogut fer
seguiment de la moció que vam presentar sobre controls
d’alcoholèmia a les conductores i conductors d’autobusos
d’excursions escolars. En el proper ple demanarem informació de l’evolució d’aquesta moció a la regidora d’Educació perquè totes i tots n’estiguem assabentats. Considerem que és un tema força important perquè s’executi
correctament. Una altra vegada us demanem disculpes.

es d’Units per Caldes mostrem la disconformitat total pel vídeo promocional del poble.
Ens agrada fer crítica constructiva i política
a les parets del consistori i, només farem un
petit avanç de què considerem. Com sempre, totes les accions són bones per promoure el poble, el
món empresarial, el turisme, la qualitat de vida dels Calderins i sempre són benvingudes vinguin del color polític que vinguin.
Ara bé, l’ús partidista d’ERC a costa dels diners dels contribuents amb aquest vídeo i, el fons despectiu i sense escrúpols del vídeo, ens fan pensar que això és com allò de
“juan palomo, yo me lo guiso y yo me lo como”. Doncs no,
senyors i senyores d’ERC, jugar amb els diners dels Calderins per fer promoció turística o de poble, sembla que
se’ls ha escapat de les mans. Que apareguin persones que
van a les llistes, ens aclareix que té un doble joc i, no pas,
promoció dels actius humans i culturals del poble.
Per acabar i el més important: on estan els valors dels
Calderins al vídeo ?
Aquí també volem fer doble èmfasi, segurament hi ha
molts punts de vista, però aquest vídeo s’ha encarregat
a una gent sense escrúpols o qui ha donat el briefing no
estava gaire centrat.
Estem convençuts que el 99% dels Calderins, fan del seu
dia a dia una vida de valors, d’esforç i de coherència i
ètica personal, molt més significant que el que es vol representar al vídeo.
Desmerèixer el bon fer de tots i totes els que vetllem per
ser bons ambaixadors/eres del magnífic poble on residim
és cosa de tots. A partir d’aquí, sou vosaltres, els Calderins que haureu de valorar si treure aquest espot de circulació o mantenir-lo.
Podeu veure el vídeo a: https://www.youtube.com/
watch?time_continue=4&v=fw-38GB78kc

quest dissabte passat, l’independentisme ha
tornat a demostrar la seva gran força amb
una manifestació sense precedents a la capital de l’Estat. No hi ha cap moviment social en tot Europa capaç d’aglutinar tanta
gent amb la perseverança intacta per reclamar drets, democràcia per decidir-ho tot (fins i tot l’autodeterminació)
i la llibertat dels presos polítics.
Per què a Madrid? Malgrat ens pesi a tots, l’statu quo actual ens obliga a confrontar l’anhel de Catalunya contra
un Estat retrògrad amb una evident deriva antidemocràtica. Tal com escriu el Sr. Barbeta a El Nacional “Qualsevol
tempesta canviarà l’escenari. Amb alts i baixos, la història
sempre va endavant, el progrés de la humanitat no s’atura.
La lluita per les llibertats i els drets civils no s’acaba mai i,
per bé o per mal, a Catalunya sempre li ha tocat arremangar-se-hi i exercir el paper d’avantguarda... espanyola”.
Però “el alto funcionariado español” no n’aprèn. La seva
resposta a la decisió del president Puigdemont de presentar-se a les eleccions al Parlament Europeu ha estat
d’absolut menyspreu i burla. Si torna, el detenim, i si no
torna, no serà eurodiputat. Tot i les dues clatellades rebudes per la justícia europea, la seva supèrbia els porta a
no reflexionar. Com creuen que explicaran al mateix Parlament Europeu que un dels seus membres, ja proclamat
electe, no pot efectivament incorporar-se per un requisit
de la legislació interna? El precedent seria massa perillós,
ja que obriria la porta al fet que qualsevol govern europeu pugui vetar els seus representants legítims a l’Eurocambra perquè no els agraden. La Unió Europea és lenta
i passiva, però és. I cal no oblidar que el seu sentit fundacional és garantir la democràcia.
Encara que no ho sembli, la partida d’escacs acaba de començar i, el que està clar és que no acabarà en taules. Tal
com diu Boye, crispetes.

Què es pot fer des de l’Ajuntament
per reduir les desigualtats de gènere?

S

egons el World Economic Forum, al pas
que anem, haurem d’esperar fins al 2133
per la total igualtat home-dona!! Realment
això és un sense sentit. Si les accions que
estem duem a terme per la igualtat no han
de donar fruit fins d’aquí a 100 anys vol dir que alguna
cosa no estem fent bé.
A nivell local, cal incorporar la perspectiva de gènere en
totes les actuacions reivindicant els drets de les dones,
millorant la imatge dels Ajuntaments que han de posicionar-se com a entitats que treballen en pro de la igualtat.
Tot i així veiem la necessitat de reforçar amb diferents
mesures, ja que els nostres Ajuntaments han de ser un
exemple de bones pràctiques en igualtat. S’han d’impulsar polítiques transversals per incloure la perspectiva de
gènere en totes les actuacions municipals. Aquí, l’Ajuntament té molt a fer. És veritat que no podem legislar, però si
podem educar, observar, vigilar, incentivar i sensibilitzar.
Estan molt bé les accions dutes a terme pel Dia Internacional de la Dona, però, com hem vist, cap ha estat dissenyada o orientada per sensibilitzar directament a l’home.
L’Ajuntament, no tan sols ha de donar suport a qualsevol
acció que suposi reduir aquesta gran injustícia, ha de fer
una aposta clara i decidida a favor de la igualtat en general, amb un compromís d’organitzar les plantilles de treballadors de forma més igualitària, contractar dones en
àmbits on ara no n’hi ha o és mínima la presència femenina (exemple brigada, área d’urbanisme,territori, área d’informatica ...) s ‘ha de prioritzar en coeducació, ocupació
(especialment l’empoderament de dones emprenedores i
lluita contra l’escletxa salarial), foment de l’associacionisme de dones i lluita contra la violència gènere. Aquestes
mesures han d’anar sempre acompanyades d’una educació
a les escoles i a les famílies, amb xerrades i projectes a les
escoles de Primària e Instituts. I com aquestes, tantes altres. Quina proposes tu?
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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.

Buscar les pessigolles

L’Instagram del Mercat de l’Olla i la Caldera

> Domènec Sánchez Riera
Habitualment només escric sobre temes minimalistes, locals, algun cop m’atreveixo a donar la meva
opinió sobre espectacles musicals o teatrals, però
poca cosa més...
Per la seva poca entitat, generalment aquests textos
no generen cap tipus de polèmica ni de controvèrsia.
M’he permès fer aquesta petita introducció perquè
no tinc gens clar poder veure aquestes quatre ratlles impreses a la premsa local per la mateixa raó
que dubto si decidir-me a enviar-les.
Fa molts anys, en una paret del nostre poble vaig
llegir un grafit amb el següent text: “Afortunat
aquell poble que no necessita polítics”. Em va cridar molt l’atenció i mai se m’ha oblidat; avui la recordo de manera especial, ja que quasi totes les
converses estrella són sobre futbol o política (l’ordre dels factors...).
No sé del cert a quin mandatari se li va acudir aquella famosa frase “la religió es l’opi del poble”; avui hi
podríem afegir els tòpics abans ressenyats.
Quan tot el tema polític ens ultrapassa, quan es pot
palpar la injustícia de la justícia, hom es pregunta:
on anirem a parar? Si hi pensem una mica, el focus
o origen es ben clar, tot plegat rau en l’egoisme i
l’afany de poder de cadascun de nosaltres.
M’he entretingut a comptar els partits polítics de la
nostra província, pel cap baix quatre o cinc; si hi afegim els nacionals, potser passem de deu. Si sumem
tots els arguments de cadascun per convèncer el votant que la seva opció és la millor, és probable que
el cervell de cada votant esclati.
Tot i acceptant que efectivament la política és quelcom inherent a l’ésser humà des de temps immemorials, potser sí que ens seria de gran ajut pensar
una mica més en la frase “grafitada” i deixar-nos de
tanta... política?

@4rm4d1ll4

@rubenscarmen

@fresisui13

@paa1958paa

@jar9024

@museuthermalia

@pepejose00

@rogercanalsp

@sislluc

@valbert_sf

@laura_lacambra

@tatinbags
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Pintapunt 2019, 19è Concurs de Punts de Llibre de la Biblioteca de Caldes
Fins al 29 de març ja es pot participar en una nova edició del Pintapunt,
el concurs de disseny de punts de llibre per Sant Jordi que convoca
la Biblioteca. El tema del dibuix és lliure i es poden utilitzar diferents
tècniques artístiques, però només s’admetrà un punt per participant.
S’ha de presentar pintat per la banda de davant i s’ha d’omplir la butlleta. Aquest any s’amplien les categories perquè tothom hi pugui participar: preescolar (P3, P4 i P5), cicle inicial de primària (1r i 2n), cicle

Albert San Andrés

E

l 22 de juliol de 1928, el
cortijo del Fraile, a Níjar,
Almeria, era l’escenari
d’un dels crims passionals més salvatges de la
història d’Espanya. Aquests fets van
inspirar Federico García Lorca per escriure Bodas de sangre, una de les obres
de teatre més conegudes del de Fuente Vaqueros. Sota el nom de Roja Selene, la companyia Fatalitats Teatre de
Viladecavalls va omplir de drama la
sala Stage en la setena representació
d’aquesta edició del Taca’m, el concurs
de teatre amateur de Caldes.
El roig, el color de la sang, i Selene, filla d’Hiperió i germana d’Hèlios,
és la semblança que la companyia, dirigida per Cristina Sirvent, fa de l’obra
dramàtica de Lorca. Una obra que “ha
sigut un viatge molt maco i amb imatges molt potents, com per exemple la
paraula que et posa els pèls de punta
i fa que et remoguis” i en què el protagonisme simbòlic lorquià agafa la màxima expressió amb la lluna, la navalla i
la corona de flors de taronger.
Ambientada als anys 30 del segle
passat, l’obra interpretada per la companyia de Viladecavalls va deixar bocabadat el públic. Veient l’ovació final i la
quantitat de felicitacions rebudes pels
actors i la directora en acabar, es pot
dir que ha estat una de les millors representacions fins ara del Taca’m 2019.
La dificultat del llenguatge en vers
i prosa emprat en aquesta dramatúrgia
del de la generació del 27 ha estat una
de les dificultats més cabdals per als actors de Fatalitats Teatre, que no ho han
tingut gens fàcil, ja que “no és el seu
llenguatge matern” i han “respectat
al màxim el text original i l’han practicat dia rere dia”.
Retrat fidel de l’univers tràgic
del dia a dia rural de l’Andalusia dels
anys 30, amb Bodas de sangre Lorca va
aconseguir reproduir fidelment l’època
d’una Espanya decadent que s’abocava
sense saber-ho al conflicte armat entre
germans i en què els arquetips socials
del món rural eren el pa de cada dia.
Les velles lluites entre famílies
per crims passats, la gelosia per antigues relacions, juntament amb la religiositat i les normes socials més estrictes fan de Roja Selene una aventura que
enganxa fins el més desconeixedor de
l’àmbit teatral.
El recurs musical cobra vital importància en una obra que inicia amb Sisa i
que és capaç de recórrer a estils tan diferents com el rock de Triana, el pop de
Macaco, el flamenc de José Mercé o el
folklore de la Martirio, Enrique Morente o Carmen París, i que també deixa el
seu espai a Niña Pastori, Ana Belén o
Maria del Mar Bonet. Una selecció musical excel·lent que acompanya les gairebé dues hores de duració de l’obra i que li

mitjà de primària (3r i 4t), cicle superior de primària (5è i 6è) i a partir
de 13 anys. Es designarà un guanyador i un finalista per a cada categoria.
Cada dibuix guanyador s’utilitzarà com a punt de llibre de la biblioteca
durant tot un any. Els guanyadors i finalistes rebran, respectivament,
un xec regal valorat en 60 o 40€ per gastar a l’establiment col·laborador
assignat a cada categoria. Els premis s’entregaran el dia 23 d’abril a la
tarda al parc de l’Estació i s’exposaran a la biblioteca fins al 23 de maig.

taca’m | teatre amateur

El vers i la prosa de
Lorca envaeixen l’Stage
La companyia de Viladecavalls, Fatalitats Teatre, va enlluernar al públic assistent amb
la representació de ‘Roja Selene’, basat en l’obra ‘Bodas de sangre’ del dramaturg granadí

Els arquetips socials i les velles renyines familiars són arguments principals a Roja Selene. > a. san andrÉs

“Les velles lluites
entre famílies per
crims passats, la
gelosia per antigues
relacions, juntament
amb la religiositat i
les normes socials més
estrictes, fan de ‘Roja
Selene’ una aventura
que enganxa fins el
més desconeixedor de
l’àmbit teatral”

atorga estats d’ànims canviants en cada
moment. “La música és un altre personatge que ajuda a l’ambient. És un recurs molt fàcil perquè arriba directe, i
tant se val en l’idioma que sigui perquè
arriba a tothom” assenyala la directora.
“Roja Selene ha estat un viatge molt maco i apassionant” va reconèixer Sirvent, mentre no va parar de
rebre felicitacions en acabar l’actuació.
“Tant de bo guanyeu”, “heu estat els
millors fins ara” o “ens ha encantat”
van ser algunes de les alabances rebudes a la porta del local per la directora,

que responia amb un sincer “el premi
és estar aquí i que sortiu contents”.
La nota mitjana rebuda després del
recompte de vots del gairebé centenar
d’assistents va ser de 9.
Nou també van ser les actrius i actors participants que “han fet un esforç
molt gran, perdent hores de dormir”
per assimilar una representació complicada en una transició surrealista amb la
mort com a element principal i en què
els colors marquen la diferència entre
els diversos contendents de la trama.
“Ja hem escoltat el públic i estem

molt contents de la selecció aconseguida en aquesta edició” afirma Jaume
Guarch, membre de la comissió del Taca’m. “Sobre més de 50 és complicat
triar, i atrevir-se amb un Lorca és
prou gratificant” afegeix, mentre conclou que “la selecció ens va semblar
molt bona i veient la satisfacció del
públic, en quedem molt contents”.
La pròxima i última representació
del Taca’m 2019 serà el diumenge 24 de
març amb Dotze sense pietat, de Reginald Rose, representat pel Grup de Teatre de Sant Hipòlit de Voltregà.

Del 19 de març a l’1 d’abril de 2019
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presentació | El centre

música | concert

exposició | sala delger

S’estrena el nou espot
promocional de Caldes

L’Art de Fem coses
Ivan Labanda durant l’acte de presentació conduïda per ‘Patada al ventre’ de Ràdio Caldes. > M. CLAPERS

L’actor Ivan Labanda protagonitza el vídeo
promocional de Caldes de Montbui 2019, un
minimusical produït per Thermalia, amb
guió de Jordi Graví i producció de Uniunfandos. En aquest nou vídeo promocional es
poden veure diferents elements atractius calderins com les termes romanes, la Font del
Lleó, el Museu Thermalia, els safareigs termals, el Pont Romànic o els balnearis i establiments, que es converteixen en protagonistes de l’espot dedicat a aquest destí de
turisme termal, gastronòmic i rural de qualitat en què l’humor és un dels ingredients
imprescindibles. Aquest espot és el nou producte promocional de la vila termal i es dis-

tribuirà, entre d’altres, per xarxes socials i
mitjans audiovisuals. L’objectiu d’aquesta
producció de Thermalia i l’Oficina de Turisme és seguir posicionant la marca Caldes de
Montbui i la seva aigua termal arreu del territori. La presentació de l’espot va anar a càrrec de Patada al Ventre, el programa satíric de Ràdio Caldes, en què també participa
Graví, i es va celebrar al Centre Democràtic i Progressista amb un programa especial emès en directe per l’emissora calderina i
amb la presència d’Ivan Labanda, que es va
prestar a participar en el joc que van plantejar els conductors del programa, Jordi Graví,
Xavier Serra i Albert Sanmartí.

Els mons d’Obeses
al Casino de Caldes
Aquest dissabte, dia 23 de març, a les
22.30 h, el grup osonenc Obeses presentarà el seu darrer disc, Fills de les estrelles,
al Casino de Caldes. La banda, liderada
per Arnau Tordera, mostrarà la seva capacitat de crear nous mons. Amb un gran
eclecticisme temàtic, aquest cinquè disc
ja ha demostrat ser reflexiu i crític en les
13 cançons que hi trobem, amb gran diversitat d’estils, en què destaca “Ens en
sortirem”, un homenatge als fets de l’1
d’octubre del 2017 i a tota la gent que va
anar a votar.

El cap de setmana passat, coincidint amb
el Mercat de l’Olla i la Caldera, la Sala
Delger va acollir l’exposició “Fem Coses”
de l’equip de treball que promou l’Espai
de Creació de l’Ateneu Molí d’en Ral. Fem
Coses és un grup de persones amb diferents sensibilitats artístiques que s’han
proposat dinamitzar les activitats d’art
a l’Ateneu Molí d’en Ral. Per començar,
han arreglat una sala infrautilitzada de
l’edifici i l’han convertit en un nou espai
de creació i exposició. Han arribat temporalment a la Sala Delger per mostrar el
seu art, donar a conèixer la seva proposta i mirar de trobar altres persones, que
com elles, tinguin una mirada disruptiva, estiguin motivades per dinamitzar la
creació alternativa i busquin nous espais
d’expressió artística.
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Puigdueta guanya la Marató de BCN

El CN Caldes engega l’Escola Triatló

L’atleta del CN Caldes, Mercè Puigdueta, va classificar-se campiona en la Marató de Barcelona en la categoria W55, celebrada el diumenge 10 de març. Puigdueta va finalitzar la prova
amb un temps de 3:21:46 i altres companys de club que també
van participar en la cursa van acabar amb temps semblants o
superiors: Jordi Torrejón (3:21:00); Manel Martínez (3:45:19);
Jordi Martín (3:50:26), i Jordi Portell (4:20:31).

El club calderí, que compta des de fa anys amb la secció de triatló, ha inaugurat recentment un nou projecte dedicat als infants i joves de 8 a 18 anys:
l’Escola Triatló. De la mateixa manera que amb els adults, a l’escola s’entrenaran les tres disciplines de què es composa la secció –natació, ciclisme
i atletisme–, cadascuna en diferents horaris segons el nivell assumit. Segons
Lourdes Becerra, coordinadora de triatló del club, “tenim l’entorn perfecte per poder practicar la disciplina, i esperem anar creixent poc a poc”.

touch rugby | nova varietat esportiva a caldes

El ‘touch rugby’, l’últim esport
d’equip en arribar a Caldes

L’absència de contacte
directe el fa ideal per a
qualsevol edat i sexe
Albert San Andrés

E

l naixement de noves varietats esportives és sempre una gran notícia i l’última en arribar a Caldes
ha estat el touch rugby de
la mà de Marc Congost i del Centre
Ateneu Democràtic i Progressista. El
touch és un esport vàlid per a tothom,
sense diferències d’edat o sexe, en què
no existeixen els placatges o el contacte directe.
El touch rugby és una de les diferents variants del rugby union, el tradicional i més conegut. Tot i ser un
esport amb pocs adeptes en gairebé
totes les seves variants, els esports del
meló viuen una segona joventut els últims anys, en què l’interès s’ha revifat en detriment d’altres esports més
tradicionals.
L’esport va sorgir a Austràlia
fa uns 40 anys, quan un entrenador
de rugbi va inventar un joc esportiu
en què el contacte entre jugadors fos
mínim per evitar lesions i que es pogués jugar en camps amb gespa seca durant l’estiu. En aquesta variant, juguen
un total de sis participants i els minuts
de joc són 30, dividits en dues parts.
El touch va arribar a Caldes de la
mà de l’advocat Marc Congost, practicant de diverses de les versions
d’aquest esport i que ja havia jugat a
touch amb anterioritat. “El vaig portar després d’haver jugat al Montseny, a Sant Pere de Vilamajor”, un
projecte que va deixar d’existir al poc
temps. Engrescat per la gent del Centre Ateneu Democràtic i Progressista
de Caldes, el calderí va iniciar l’aventura d’un esport que “és una variant que
s’assembla molt al rugby league –la
variant amb 13 jugadors– però sense
cap tipus de contacte”.
“Després d’enredar alguns
amics, vam sortir al butlletí del centre i vam conèixer més gent” per cobrir un total de les 13 fitxes actuals. Ara

El Caldes va disputar la primera jornada de ‘touch’ al camp de futbol de la Torre Roja. > albert san andrés

“El ‘touch’ és
una variant que
s’assembla molt al
rugby league però
sense cap tipus de
contacte”
Marc Congost,
Fundador,
entrenador i jugador

entrenen al parc de l’Estació els divendres de 19:30 a 21:00 h, on se’ls pot trobar per ingressar a l’equip. Una vegada consumats com a club, ja que són
secció de l’Ateneu, reivindiquen la necessitat d’una pista on jugar.
“La World Rugby considera el
touch un joc i la Federació Internacional de Touch el considera un esport” afirma sobre una variant ideal
per a qualsevol edat i sexe. De fet, la
variant catalana és la mixta, que obliga a tenir com a mínim a dues dones
sobre el camp en tot moment –tot i
que aquesta variant exigeix tres per
norma–, sota amenaça de penalització.
En touch no hi ha contacte entre

jugadors i el que en rugbi tradicional
és un placatge, aquí és contacte amb
la mà. La falta de contacte entre jugadors és una de les característiques
més importants, ja que això evita en
gran mesura possibles lesions. L’agilitat i la velocitat són dues de les qualitats més importants.
Un clar exemple és que “es pot
jugar amb barret o ulleres”, en un esport que “tradicionalment es juga a l’estiu”. Tampoc són necessàries les porteries, ja que únicament es juga amb les
mans, cosa que afavoreix trobar un terreny de joc adequat per a la pràctica.
Una altra curiositat és que “els
partits els arbitrem nosaltres ma-

teixos. Cada equip ha de tenir una
tripleta arbitral formada, com a
mínim amb nivell 1” explica sobre
l’arbitratge. Per abaratir costos es fa
d’aquesta manera, tot i que els ‘tocats’
els han d’assenyalar els mateixos jugadors, i els àrbitres són els encarregats
de resoldre qualsevol dubte.
L’equip ja ha aconseguit diversos
patrocinadors com Samplast, Frankfurt Caldes, Ferreteria Boluda, RAF,
Farmàcia Neus o el Café del Centre, tot i
que encara segueix buscant-ne de nous,
igual que jugadors. Se’ls pot contactar
a través del seu Facebook, Instagram a
l’usuari @rugbytouchcaldes o a l’email
touchrugby@centredemocratic.cat.
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PATINATGE | CPA CALDES

HOQUEI | OK LLIGA

RESULTATS ESPORTIUS 9-10 MARÇ

HOQUEI | OK LLIGA

Un punt i poc més a Lloret
El Recam Làser Caldes va sumar, el 9 de març,
un nou punt a l’OK Lliga després d’empatar a
0 al Pavelló Municipal de Lloret de Mar. Els de
Candami es mantenien a la zona noble de la
taula i s’acostaven més a la permanència des
d’una 7a posició al rànquing.

FUTBOL | 2A CATALANA
Les patinadores del CPA Caldes participants en la competició. > CEDIDA

Els calderins celebrant la gran victòria del dissabte.> K. CÀTEDRA

Caldes de Montbui acull el
campionat d’interclubs 2019

El Recam Làser torna a
somriure al Torre Roja

Diumenge 10 de març, el Torre Roja va ser l’escenari de la competició d’interclubs organitzada per la Federació Catalana de Patinatge Artístic en nivell d’iniciació.
El club de la vila va sumar-s’hi amb la participació de cinc de les
seves patinadores, cada una en el seu nivell corresponent: Aina Sánchez (7 anys i 11a posició); Ainhoa Alvaracín (14 anys i 5a posició);
Berta Cabrera (9 anys i 12a posició); Sara Amor (11 anys i 2a posició), i Meritxell Marco (13 anys i 6a posició).
Gràcies a la neta exhibició de Sara Amor, la patinadora s’ha classificat a la semifinal d’interclubs, que tindrà lloc al mes de juny.

El Caldes va superar per 5-3 el PHC Sant Cugat dissabte passat.
Els calderins van acabar amb una mala dinàmica de 4 derrotes
consecutives a casa i van sumar 3 punts molt importants.
Durant el duel, el Recam Làser Caldes va ser el clar dominador.
Al minut 10, Rovira va fer l’1-0. Poc després, Galbas va marcar el
segon dels calderins. Els contraris van reaccionar molt bé i van
empatar el duel amb 2 gols. Poc abans del descans, Acsensi va
fer el 3-2. A la represa, Rovira va fer el 4-2 i 3 minuts després era
Giménez qui anotava per fer embogir el Torre Roja. A 13 minuts
pel final, Gilabert va fer el 5-3. > PREMSA CH CALDES

Seguim sense sumar victòries
Els calderins acumulen cinc partits consecutius
sense cap victòria. A l’últim partit del diumenge
10 de març, el CF Caldes queia davant el Parets
per 0 a 1 jugant a casa. Aleshores, el CF Caldes
seguia mantenint l’11a posició en la classificació.

FUTBOL SALA | DIVISIÓ D’HONOR

Partit ajornat del sènior masculí
El 9 de març només es va celebrar la 17a jornada del CN Caldes sènior femení. El partit dels
homes contra el Jako Centelles s’ha ajornat al
dijous 21 de març. Al partit amb el Morell, les
calderines van guanyar per 0 a 3 i la victòria els
ha permès mantenir la 2a posició.

FUTBOL | 2A CATALANA

El Caldes s’emporta els tres punts

Acció del CF Caldes contra el CF Les Franqueses. > T. GUTIÉRREZ

El CF Caldes va obtenir els tres punts en un camp complicat, com és el de
Les Franqueses, dissabte passat en la 25a jornada (0 a 1). Continuant amb
la bona dinàmica de joc de l’equip i fent un partit molt seriós, la primera
part va acabar sense gols. En la segona part, al minut 62, Cañadilla va fer
el gol de la victòria. Desprès d’això, el CF Caldes va aguantar amb fermesa en defensa i va mantenir la seva porteria a zero fins al final del partit.
Tornen a tenir minuts els juvenils del planter, Josep Alsina i Pol Anaya.
Es mantenen les bones sensacions dels darrers partits. > toni gutiérrez

bàsquet | 2A catalana

Victòries per als dos sèniors de Caldes
Als partits del 10 de març, el CN Caldes va
sumar noves victòries a Segona Catalana: les
dones van guanyar el CBS Canyelles de Nou
Barris per 55 a 52 i escalen a la 4a posició. Els
homes també van guanyar el Badalonès B per 44
a 59 en pista contrària i mantenen la 7a posició.
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hoquei MASC.

FUTBOL

FUTSAL MASC.

FUTSAL FEM.

Bàsquet masc.

Bàsquet FEM.

waterpolo masc.

OK Lliga · J.23

2a Catalana · G.4 · J.25

Divisió Honor Cat · G.1 · J.18

Divisió Honor · G.1 · J.18

2a masc. · FP.02 · J.20

2a fem · FP.04 · J.22

Cat. Absoluta · 2a Divisió · J.16

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

_
2-1
3-2
5-3
4-2
5-3
1-3
6-1

C. Parellada - R. de Ter 5 - 0
Vic - Juan XXIII
3-1
Franqueses - Caldes 0 - 1
Sabadellenca - Castellar 4 - 1
Ripollet - Sallent
2-0
Parets - Sallent
2-0
Masnou - Joanenc
3-1
Berga - Sabadell
0-0
Gramanet - Matadepera 2 - 0

Xarxa - Caldes
6-3
Montseny - St. Andreu 2 - 3
Parets - Pineda
1-4
Cardedeu - V. de Tenes 11 - 1
Centelles - Unión
3-8
Andreu Nin - Can Calet 2 - 1
Vilamajor - Lloret
3-4

Les Corts - Tarragona 3 - 3
Caldes - Estel Vallseca 2 - 1
Mataró - Esparraguera 10 - 1
St. Vicenç - Rubí
2-1
Sants - Jesús Maria
0-5
Sta. Coloma - Salou
Retirat
Cornellà - Morell
1-1

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

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PG PP

CLASSIFICACIÓ

PG PP

CLASSIFICACIÓ

PT

4. CN Caldes

34

1. C.N. Caldes

43

5. CN Caldes

13 7

5. CN Caldes

14 8

9. CN Caldes

5

6. Recam Làser Caldes 37

PT

11. Caldes de Montbui 37

74 - 89
64 -50
56 - 57
59 - 62
89 - 63
67 - 64
64 - 76

Premià - Granollers
L-Horta - Calella
Martinenc - Caldes
Vilassar - Mollet
Sta. Perpètua - Ripollet
Claret - B-Horta
Neus - Argentona

78 - 51
58 - 68
59 - 32
65 - 60
42 - 58
49 - 44
56 - 50

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

6-7
8-6
9-9
-

del 19 de març a l’01 d’abril del 2019
març

Dimecres 20

09 h · CAMINADA
Caminada als Saulons
Sortida: Les Cases dels mestres
Organitza: Caminades de L’Esplai
09.30 h · JORNADES
PORTES OBERTES
Xerrada i Visita guiada
al centre educatiu
Lloc i organitza: Escola Montbui
16 h · TALLER DE GÒSPEL
Lloc: Centre Cívic i Cultural
Organitza: Associació
Cultural de la Dona
17.30 h · STORY TIME
“Mr. Bear can’t sleep”. Paraules,
jocs i cançons en anglès adreçat a
nens i nenes de 3 a 8 anys. A càrrec
d’Andrea Pavlich.
Lloc: Biblioteca de Caldes
Organitza: Cambridge School i la
Biblioteca de Caldes de Montbui
19 h · CONFERÈNCIA
“Escàndols al pontificat del Papa
Francesc” a càrrec de Vicenç
Lozano. Llicenciat en Periodisme
i Història per la UAB i redactor ela
Secció Internacional dels serveis
informatius de TV3.
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Organitza: Aules d’Extensió
Universitària “Delfí Dalmau i
Argemir” de Caldes de Montbui

Dijous 21
09.30 i 17.30 h · JORNADES
PORTES OBERTES
Xerrada i visita guiada
al centre educatiu.
Lloc i organitza: Escola Montbui
19 h · ACTIVITAT ESPECIAL
“Poemes, sons i lletres” amb motiu
del Dia Internacional de la Poesia.
Activitat dirigida a un públic adult.
Proposta creativa a partir del poeta
Joan Brossa. A càrrec d’Emma
Plana, professora de música,
psicòloga i autora i editora. Els
assistents participaran en
l’elaboració de poemes o en el
recitat des d’una perspectiva teatral.
Inscripcions a partir del 4 de març.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes
20 h · PRESOS POLÍTICS
“Música per la llibertat
dels presos polítics”.
Lloc: Plaça de l’Àngel (Canaletes)
Org.: ANC de Caldes de Montbui

21 h · FUTSAL MASCULÍ
C.N. Caldes – Centelles A.E.
Lloc: Pavelló Municipal Bugarai
Organitza: FCF

Divendres 22
15.30 h i 19 h · JORNADES
PORTES OBERTES
Visita guiada al centre educatiu
Lloc i organitza: Escola El Calderí
17 h · CINEFÒRUM
Pel·lícula “Bailando con lobos”.
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: L’Esplai
18 h · JORNADES
PORTES OBERTES
Xerrada informativa d’Educació
Infantil de 2n cicle
i Educació Primària.
Lloc i organitza: Escola El Calderí
19 h · CURS
“Neteja intestinal i altres kriyas”
a càrrec de Swamini Danda y
Swamini Ajna Vamadeva. El
curs atorga certificació per a la
Formació de Professors de Ioga.
Lloc i organitza: Yoga Ashram

Dissabte 23
10 h · FUTSAL FEMENÍ
Futsalpax CE - CN Caldes
Lloc: Pavelló Mpal. Camp Clar
Organitza: FCF
18 h · DISCO COUNTRY
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: Assoc. Jardí Sta. Susanna
18.45 h · WATERPOLO
CN Caldes – WU Autònoma
Lloc: CN Caldes
Org.: Federació Catalana de Natació
22.30 h · CONCERT
“Fills de les estrelles”
a càrrec del grup Obeses.
Lloc i organitza: Casino de Caldes

Diumenge 24

12.30 h · BÀSQUET FEMENÍ
Club Natació Caldes – CBSAPS
Lloc: Les Cremades
Org.: Fed. Catalana de Basquetbol
18 h · BALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: L’Esplai, Associació
de la Gent Gran
18 h · TEATRE XXXI TACA’M
“Dotze sense pietat”, de Reginald
Rose, a càrrec de G.T. Sant Hipòlit.
Lloc: Stage
Organitza: El Centre, Ateneu
Democràtic i Progressista
18.30 h · CONCERT
Esbart Ciutat Comtal,
dins el XI Cicle de Musicasino.
Lloc i organitza: Casino de Caldes
19.30 h · BÀSQUET MASCULÍ
Círcol Catòlic Badalona Club Natació Caldes
Lloc: Pavelló La Plana
Org.: Fed. Catalana de Basquetbol

Dilluns 25
08 h · EXPEDACIÓ
I RENOVACIÓ DNI
Lloc: OAC
Organitza: Ajuntament de Caldes
10 h · INSCRIPCIONS CURS
Inici de les inscripcions als cursos
de català, fins al 28 de març.
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Oficina de Català
de Caldes de Montbui
16.30 h · TEATRE
Teatre amb el Grup Germanor
Lloc i Organitza: Fundació
Acollida Santa Susanna
19 h · CLUB DE LECTURA
Xerrada sobra l’obra de Juan
Marsé, “Un día volveré”.
Dinamitzat per Ruth Vilar
de Cos de Lletra.
Lloc i organitza: Biblioteca
de Caldes de Montbui

Dimecres 27

12 h · CASTELLERS
Diada d’inici de temporada, amb
l’actuació dels Escaldats de
Caldes i les colles de Manresa,
Sabadell i Terrassa.
Lloc: Barberà del Vallès

08 h · EXPEDACIÓ
I RENOVACIÓ DNI
Lloc: OAC
Organitza: Ajuntament
de Caldes de Montbui

12 h · FUTBOL
Caldes Montbui C.F –
UE Sabadellenca
Lloc: Les Cremades
Organitza: FCF

16 h · ACTIVITAT
DE MEMÒRIA
Lloc: Centre cívic i Cultural
Organitza: Associació
Cultural de la Dona

18 h · BOOK EXPRESS CLUB
Club de lectura per a nens i nenes
d’entre 13 i 15 anys. Aquest mes es
tractarà l’obra “De teves a meves”
de Pere Calders.
Dinamitzat per Cos de Lletra.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes
19 h · ACTIVITAT
“Tast de formatges, cerveses
artesanes i pa d’autor”.
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Organitza: Aules d’Extensió
Universitària

Dijous 28
09 h · SORTIDA A PUIG-REIG
Inscripcions i organitza:
Caminades de L’Esplai
18 h · JORNADES
PORTES OBERTES
Xerrada i Visita guiada
al centre educatiu
Lloc i organitza: Institut
Pic del Vent
20 h · PRESOS POLÍTICS
“Música per la llibertat
dels presos polítics”.
Lloc: Plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes

Divendres 29
18 h · L’HORA DEL CONTE
Contes de mussol, a càrrec de
Mercè Rubí. Edat recomanada:
a partir de 3 anys.
Places limitades.
Lloc i organitza: Biblioteca
de Caldes de Montbui
19 h · PRESENTACIÓ LLIBRE
En el marc del 30è aniversari de
l’IES Manolo Hugué, presentació
del llibre “L’Institut Manolo
Hugué de Caldes de Montbui.
45 anys d’històries del Manolo”,
escrit per Lupe Prades, Xavier
Morrás i Jeroni Miguel,
professors del centre.
Lloc: Sala Noble de can Rius
Organitza: Institut Manolo Hugué
21 h · SOPAR BALL
Lloc: Les Cases dels Mestres
Inscripcions i Organitza: L’Esplai,
Associació de la Gent Gran

Dissabte 30
10 h · CURS
“Kirtan para los 7 chakras”
a càrrec de Ravi Ramoneda.
Lloc i organitza: Yoga Ashram

12 h · JOCS DE FALDA
Tallers per a petits lectors que
apropen la música i la lectura
als infants de manera divertida
i engrescadora. A càrrec d’Un
Conte al Sac. Sessions també el
6 i 13 d’abril. Places limitades.
Taller per a infants de 3 a 12
mesos (imprescindible que
encara no caminin).
Lloc i organitza: Biblioteca
de Caldes de Montbui
15.30 h · NATACIÓ
6ª Lliga Aleví i II Torneig
de Primavera
Lloc i organitza: CN Caldes
17 h · FUTSAL MASCULÍ
R.Andreu Nin CEFS - CN Caldes
Lloc: Pavelló Municipal Valldaura
Organitza: FCF
17.30 h · FUTSAL FEMENÍ
C.N. Caldes - Jesus-Maria CE
Lloc: Pavelló Mpal. Bugarai
Organitza: FCF
17.45 h · BÀSQUET MASCULÍ
CN Caldes – CB Granollers
Lloc: Les Cremades
Org.: Fed. Catalana de Basquetbol
16 h · BÀSQUET FEMENÍ
CB Granollers - CN Caldes
Lloc: Pavelló CB Granollers
Organitza: Federació Catalana
de Basquetbol
20 h · WATERPOLO
CN Olot – CN Caldes
Lloc: Olot
Org.: Fed. Catalana de Natació

Diumenge 31
10 h · ACTIVITAT
“Introducció a Meditació Zen” a
càrrec d’Anmyô (Marta Muñoz).
Lloc i organitza: Associació
Aikido Sakaki
12 h · FUTBOL
CF Ripollet Caldes Montbui CF
Lloc: Camp de futbol
ZEM de Ripollet
Organitza: FCF
12 h · HOQUEI
CE Lleida Llista Blava Recam Làser CH Caldes
Lloc: Lleida
Organitza: RFEP
18 h · BALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Inscripcions i Organitza: L’Esplai,
Associació de la Gent Gran

Del 19 de març a l’1 d’abril de 2019
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La frase de la quinzena

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

DEFUNCIONS

Farmàcia Brunat

3 de març · 93 anys
Delfina Piñero López

93 865 26 45 · C. Folch i Torres, 4

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

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

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

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

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

Farmàcia Tarruell
93 865 09 97 · C. Sant Ramon, 7

1 de març · 78 anys
Cristòbal Gracía Fernández

“El millor llegat d’un pare als seus fills és
una mica del seu temps cada dia”.

28 de febrer · 63 anys
Maria Asunción Codina Clapes

> Leon Battista Alberti

26 de febrer · 102 anys
Maria Rosa Sala Viaplana
24 de febrer · 93 anys
Valentin Serrano Martínez

Mots encreuats

23 de febrer · 90 anys
Carme Banus Carbo
20 de febrer · 92 anys
Carme Roca Avia
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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).
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Records de Caldes

9
10

Fotografies dels fons
Martí Rodés que
pertanyen a la col·lecció
de l’Arxiu Municipal.
Gairebé totes les imatges
d’aquesta col·lecció són
estereoscòpiques. Va
ser un tipus de fotografia
que es basava en la visió
estereoscòpica humana
i que feia l’il·lusió de
l’efecte 3D. Es feien
dues fotografies des
de punts concrets, es
posaven juntes i es
muntava la imatge sobre
unes ulleres, l’ull humà
capta les dues imatges
però el cervell genera una
única imatge en relleu.
Aquí mostrem una de les
dues imatges.
> ARXIU MUNICIPAL
DE CALDES

HORIZONTALS: 1 | Lloc de ermites o d’eremites. 2 | Adverbi
negatiu. En baleàric, forma femenina de l’article personal. Consideració que indueix
a una creencia, que la confirma, que mou a una determinació. 3 | Herba de la
familia de les poligonàcies. 4 | Negació. Municipi de Córdoba. Punt cardinal.
5 | Massa intrusiva de roca magmàtica. Acustatiu i datiu del pronom de segona persona vosaltres. 6 | Tona. En setit contrari, article femení. Dos vocals. Nota musical. 7
| La primera. En sentit contrari, que no és eclesiàstic. En sentit contrari, divinitat de
sexe femení. 8 | Punt cardinal. En sentit contrari, protozou de l’ordre dels ameboides. Part terminal del braç. 9 | Persona capaç de qualsevol acció baixa. Ocell exòtic de la família dels ràl·lids. 10 | Cent romans. Article masculí. Natural de Rússia.
VERTICALS: 1 | Que envolta. 2 | Precipitació molt uniforme formada per
gotes minúscules i innombrambles. Forma apocopada del mot casa. 3 | Mil romans. Punt cardinal. Arbre de la familia de les esterculiàcies, de mida petita. 4
| Que no es pot abolir. 5 | Relatiu o pertanyent als tagals. Dos vocals. Cinquanta romans. 6 | Vocal. Regne. 7 | Tres vegades deu. Riu alemany. 8 | Ostentació de pompa en una festa. La primera. Lletra q. 9 | Déu del vent. En plural, expert en la llei islámica. 10 | Quantitat de llet, sopes, etc., que cap en un ansat.

SOLUCIONS HORIZONTALS
1. | ERMITATGE. 2 | NO. NA. RAO. 3 | VINAGRELLA. 4 | NO.
BAENA. N. 5 | LACOLIT. US.
6 | T. AL. AA. LA. 7 | A. CIAL. AED. 8 | N. ABEMA. MA. 9 | TAUL.
EACAT. 10 | C. EL. RUS.

Parròquia de Santa
Maria vista des del
passeig de la Riera
1934

Cesc Carceller
Director del Centre d’Escacs Sant Cugat
Monitor d’escacs a EDAMI
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Curiositats

Directora de l’Escola Taller Municipal d’Art Manolo Hugué

Cristina
Arañó
Delgado

Va entrar el 1991 com a professora de volums
de l’escola, inaugurada 10 anys abans. A part
del seu vessant docent, també fa creacions
pictòriques i escultòriques a més d’alguns
encàrrecs, tasca que potser pot intensificar
quan deixi l’escola, d’aquí pocs anys.

Jordi Rius

j. serra

· A les classes d’art hi ha d’haver caos?
L’escola és una cosa i quan venen els
nens i nenes i els adults al taller d’art hi
ha d’haver un cert caos. A la meva classe hi ha moltes coses acumulades i els
alumnes s’hi poden moure lliurement.
Crec que per poder crear o deixar-se
anar, els alumnes han d’estar tranquils,
han de saber que estan ben tractats o
que poden decidir. De vegades, dins del
caos, surten les coses millor. Quan estic
amb el fang és més ordenat, però quan
estic amb la fusta, els poso trossos de
fusta i a veure què en surt.

“Faria falta
una bona sala
d’exposicions
a Caldes”

Del 19 de març a l’1 d’abril de 2019

· Teniu alumnes des dels 4 anys fins a
segon de batxillerat. Per què creus que
les famílies porten els seus fills aquí?
Hi ha molts fills d’exalumnes i d’antics
professors que valoren el tema de la
creació i que consideren que potser a
l’escola no es fa prou. Darrerament,
els pedagogs diuen que la part creativa s’ha de conrear. No és només aprendre unes tècniques sinó el procés, pensar, triar, que se m’aguanti, acabar un
treball. El curiós és que els nens venen
perquè volen, perquè ho demanen.
Això és un privilegi.
· Quins objectius té el taller d’art?
Nosaltres no posem notes, no fem un
judici dels seus treballs. Els objectius
no són fer un treball que no se surti de
la línia acadèmica, que estigui ben fet
amb relació a uns paràmetres d’adult,

sinó que el que interessa és que ells
vagin traient, que utilitzin les eines
que han d’utilitzar, el material, o que
aprenguin la tècnica, però sobretot
que deixin anar la seva creativitat.
La mirada estètica la pots treballar
molt amb un nen, amb els adults ja
és més difícil. Els adults que venen
aquí el que volen és tècnica.
· El darrer ninot de Carnestoltes
que vau fer va ser objecte d’una
bretolada i va cremar abans d’hora. Com s’ho han pres, els alumnes?
Malament. Molts van plorar molt,
sobretot els grans. Aquests alumnes grans em van demanar expressament treballar en la construcció
del ninot. Aquest any havíem estat
molt ben coordinats amb els diables
i el vam muntar alhora. Els diables
el van farcir de traques i de petards.
El ninot estava encerclat amb unes
tanques, però no estava vigilat, perquè mai havia passat res. Sempre hi
ha una primera vegada, l’any que ve
el vigilarem.
· Enguany el motiu del ninot era
el de la voracitat humana...
Sí, i s’havia treballat molt a classe.
L’altre dia, una àvia em va dir que
la seva neta de 6 anys li havia explicat el tema de la voracitat humana. Em vaig alegrar molt, perquè
s’havia entès el missatge. El tema
va sorgir dels més grans, perquè
els petits volien treballar el Fortnite

perquè hi estan enganxats; el volien cremar per desenganxar-s’hi. El
tema del medi ambient és el principal problema que tindran les noves
generacions.
· Quina singularitat té aquesta
escola respecte a altres?
És que n’hi ha poques a la comarca. La Diputació sempre ens ha dit
que som una referència per estar
38 anys ininterrompudament en
funcionament. Al llarg d’aquests
anys, hem anat creixent, tenim una
infraestructura bona i sempre hem
tingut el suport de l’Ajuntament
per tirar endavant el que volem.
·Trobes a faltar un espai expositiu a Caldes?
Sí, perquè, per exemple, la Sala
Delger està molt bé però és molt
petita. Nosaltres, amb els nens,
exposem aquí baix i per aquest
hall passen unes mil persones a
la setmana entre alumnes, familiars i gent d’entitats. Però, és clar,
és un espai sense encís, fred. Faria
falta una bona sala d’exposicions
a Caldes. El que seria ideal és que
el taller d’art estigués al costat del
Museu Thermalia, a Can Rius. Si
poguéssim tornar, perquè el taller
d’art va estar al que és actualment
el Museu Thermalia, seria perfecte.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

