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Teatre per reflexionar
al voltant dels abusos
escolars a infants i joves
>P04

Nou grafit al mur del
Parc de l’Estació fet
per joves i entitats
>P07

Thermalia repassa les
propietats curatives
de l’aigua termal
>P10

Mercè Puigdueta, una
de les millors fondistes
veteranes del país
>P12

El futur de la
mobilitat

Caldes acollirà els dies 10 i 11 d’abril
una jornada per reflexionar al voltant
dels reptes del transport públic
>P02-03
Diferents joves s’adrecen divendres passat al seu autobús estacionat a l’estació de Caldes, des d’on surten la majoria de combois per enllaçar amb la comarca i amb Barcelona. > J. Serra
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Caldes debatrà el model català
de transport urbà del futur
mobilitat | jornada catalana

La vila termal acull els dies 10 i 11 d’abril una jornada que reflexionarà sobre els avantatges del transport flexible
fotogaleria a: www.calderi.cat

Els passatgers de la terminal d’autobusos de Caldes esperant l’arribada de la seva línia. La Jornada Catalana de Mobilitat tractarà nous models com el transport flexible. >j. serra

Jordi Rius

C

aldes de Montbui acollirà els propers dies 10 i 11
d’abril la Jornada Catalana de la Mobilitat, organitzada per l’Associació de Municipis per la
Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU)
i l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
L’AMTU celebra cada any, en un dels
seus municipis associats, la Jornada
Catalana de la Mobilitat, un esdeveniment adreçat als agents implicats en
la mobilitat ciutadana des dels sectors
públic i privat que compta amb la participació d’experts nacionals i internacionals i que ja s’ha convertit en l’esdeveniment de referència per al sector de
la mobilitat i el transport públic a Catalunya. L’edició de l’any passat va reunir unes 350 persones.
Enguany l’AMTU ha escollit Caldes de Montbui com a seu de la jornada, ja que aquest és un dels municipis constituents de l’Associació, i amb

Assistència

Es preveu que
per la jornada hi
passin més de 350
persones

12

Són el nombre
de municipis on
L’AMTU ja gestiona
el transport a
demanda

3

Ciutats –Sant
Cugat, Sant
Sadurní d’Anoia i
Vallirana– ja han
fet proves pilot de
transport flexible

el qual està col·laborant actualment
per introduir millores en el servei de
transport urbà del municipi. En aquest
sentit, el regidor d’Espais Públics i
Sostenibilitat de Caldes i alhora vicepresident de l’AMTU, Jaume Mauri, ha
destacat que es preveu introduir “un
sistema de transport a la demanda i
que després es convertirà en transport flexible”. De fet, en els darrers
tres anys, l’AMTU ha estat liderant a
Catalunya la implantació de transport
a demanda (TAD) fins al punt que ja
gestiona dotze municipis catalans. “El
TAD és una modalitat de transport
públic que permet connectar urbanitzacions que es troben allunyades
del centre urbà i on la baixa demanda no fa viable la implantació d’un
sistema públic regular de transport
de passatgers. El sistema funciona
sempre que hi ha una reserva prèvia del passatger –de 24 hores d’antelació– de manera que els ciutadans
sempre tenen garantit un sistema de
transport que els permet tenir accés

La línia 293 de transport urbà de Caldes uneix Can Valls amb el Centre. >j. serra

Del 02 al 15 d’abril de 2019

als serveis i equipaments bàsics de la
ciutat”, apunta Mauri.
Però el gran tema de debat de la
jornada serà el transport flexible, una
modalitat de transport públic, en què
l’oferta s’adapta a la demanda real existent, ja que no hi ha línies preestablertes, ni horaris i parades fixes, sinó que
el servei funciona d’acord amb els serveis realment sol·licitats, els quals poden
ser prestats pels mateixos operadors actuals, o en xarxa amb altres tipologies
de transport. Gràcies als algoritmes informàtics, aquest sistema de transport
compacta serveis i estableix un sistema en què no cal fer amb gaire antelació la reserva. El conductor ha de seguir
la ruta que li marca el navegador i “la
ruta pot variar en temps real, sempre
garantint que el passatger de bord arriba a l’hora desitjada a la destinació”,
assegura el vicepresident de l’AMTU.

El transport flexible
és una modalitat de
transport públic, on
l’oferta s’adapta a la
demanda real existent,
ja que no hi ha línies
preestablertes, ni
horaris i parades fixes
Mauri també ha afirmat que “amb
el transport flexible els ciutadans podran tenir dret a la mobilitat, visquin
on visquin”, i també ha explicat que
“anem de la rigidesa de la mobilitat
programada a un model fet a mida per
a l’usuari”. Aquest sistema de transport és una eina que s’encamina cap a
una nova cultura de la mobilitat “en què
deixarem de fer el que fa més de 100
anys fèiem: haver de saber quina empresa de transport operava a la zona,
buscar els horaris, les parades, anar
a la parada i esperar allà, pujar al bus
i saber tota la ruta que faràs, hi hagi
gent o no per pujar-hi”, constata Mauri.
El transport flexible també inclou
el TAD, “és com si el transport flexible
fos un smartphone i el TAD el mòbil”,
explica el director general de l’AMTU,
Joan Prat, per diferenciar els dos serveis. Amb el servei de transport flexible
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“no parlem només de zones de baixa
demanda i zones rurals sinó que serveix per línies de gran capacitat, adaptat a les necessitats dels viatgers”.
L’AMTU ja ha fet ja proves pilot a
Sant Cugat del Vallès amb línies regulars d’autobusos, Sant Sadurní d’Anoia i Vallirana. D’aquí poc temps a Terrassa a un autobús d’alta ocupació “li
assignarem no una ruta fixa ni unes
parades sinó una zona. Aquest vehicle amb parades virtuals, amb moltes més de les que té, pot anar recollint persones dins d’aquesta àrea”,
assegura Prat. La tecnologia permet
que pugui ser reservat amb només
dos minuts. “Però tot i que la tecnologia ho permet tampoc volem que
el transport públic acabi sent servei de taxi a preu de títol integrat.
El transport flexible serà equivalent a les freqüències que tenen ara
els autobusos”. Per exemple, em una
vila com Caldes de Montbui, on les freqüències del transport urbà són cada
mitja hora “garantirem que l’usuari
s’haurà d’esperar com a màxim 30
minuts des del moment que ha demanat el servei. El transport flexible serà l’única via que farà deixar a
la gent els cotxes a casa”, ha assegurat de manera radical Prat.
L’arribada del transport flexible a
Catalunya és imminent i cal estar preparats. Per això, en aquesta jornada els
assistents ja podran conèixer quin és el
punt de vista de l’administració, quines
experiències internacionals ja s’estan
duent a terme, i com es preveu desenvolupar aquest nou sistema de transport a Catalunya.
De fet, la Generalitat i l’Autoritat
del Transport Metropolità (ATM) ja
han encarregat a l’AMTU que lideri la
implementació del Transport Flexible,
en primer lloc, en l’àmbit de Barcelona.
En aquest sentit, a l’Assemblea General de l’AMTU, celebrada el novembre,
ja es va donar llum verda a la creació
del Consorci Local per la Mobilitat, que
serà l’entitat que desenvoluparà aquest
sistema de transport a Catalunya.
El darrer dia de la jornada es presentarà formalment la marca a través
de la qual els ciutadans podran identificar els serveis oferts amb aquest
nou model de transport. A Ies jornades s’implicaran sectors i establiments
del nucli antic de Caldes. Les jornades
es faran al Casino i a Can Rius i a plaça
de la Font del Lleó hi haurà autobusos
antics aportats per l’empresa Sagalés.

trobada | mobilicat

Un fòrum per descobrir
noves tendències en
mobilitat i fer negoci

Imatge promocional del Fòrum MobiliCat, que és el primer any que es realitza. >cedida AMTU

Una de les grans novetats de la jornada
d’aquest any és l’organització del Fòrum MobiliCat, el primer fòrum de trobada del sector de la mobilitat. Aquest esdeveniment,
que forma part de les activitats de la jornada, pretén ser un punt de trobada entre
administració, entitats, professionals i empreses directament o indirecta vinculades
en la mobilitat.
En un format d’entrevistes directes, els diferents agents mantindran reunions de curta
durada per presentar, consultar, fer negoci,
i descobrir noves propostes i tendències en
mobilitat. L’objectiu d’aquest fòrum és donar
l’oportunitat de conèixer nous partners de
negoci, fomentar el networking, i fins i tot
establir acords comercials entre els agents.

En el marc de la jornada també se celebrarà la 2a edició de la Nit dels Premis MobiliCat, que atorga la revista MobiliCat. Serà un
esdeveniment que se celebrarà dimecres 10
a l’hotel Termes Victòria, i que estarà presidit pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet.
Els Premis MobiliCat són atorgats per la revista MobiliCAT i volen reconèixer la tasca
que fan a Catalunya els ajuntaments, entitats, empreses, institucions, emprenedors o
organitzacions relacionades amb la mobilitat,
el transport públic i les seves infraestructures. Els premis tenen tres categories: Premi
a la Innovació, Premi a la Millor Iniciativa en
Mobilitat Sostenible i Premi d’Honor a la trajectòria d’una persona, empresa o institució.
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El repte de l’assetjament escolar
‘Són coses de nens!’ va ser l’activitat que va celebrar-se dijous passat per
reflexionar amb les famílies sobre les conductes d’abús als infants i joves
Dijous passat, 28 de març, a les 18
hores, es va celebrar a Can Rius la representació teatral Són coses de nens! a
càrrec de Forn de Teatre Pa’Tothom,
amb la participació de la dinamitzadora Montserrat Forcadas.
L’activitat escolar organitzada per
l’Ajuntament de Caldes de Montbui,
juntament amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona i el suport de
les AMPES de l’Escola Montbui i El
Calderí de la vila, va abordar el tema
de l’assetjament escolar des del punt
de vista de les famílies.
Tenint en compte que a Catalunya, un
9% dels adolescents asseguren haver
patit assetjament en el context escolar –segons dades recollides en un informe publicat el 2017 de l’ONG Save
the Children–, no hi ha dubte de la necessitat d’incidir en la temàtica amb
profunditat, i facilitar recursos i eines
a les famílies i infants i joves afectats.
La representació teatral va permetre
obrir un debat posterior amb el propòsit de reflexionar amb els assistents
sobre el que acabava de passar dalt de
l’escenari, i mirar de resoldre dubtes
habituals i transcendentals, en molts
casos, com per exemple: què es considera assetjament, com es pot preveu-
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segon aniversari del ‘calderí’
el més llegit al calderi.cat DES DEL 2017

TEMA CENTRAL

“Un Escaldàrium ple de novetats”· 524 visites (03/07/17)
“Cafeteria de la Cooperativa 70 ...”· 201 visites (19/02/19)
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Representació teatral a càrrec de Forn de Teatre, a Can Rius, dijous passat. > AJ. CALDES

re, quines es solen ser les causes o com
cal actuar al respecte.
Durant l’acte també es va recordar
a les famílies que, en cas de sospitar
d’un cas assetjament, primer cal parlar-ho amb l’escola. El segon pas, si la
resposta de l’escola no és satisfactòria, ha de ser recórrer al Departament
d’Ensenyament o al Síndic de Greuges,
i també al Ministeri Fiscal si l’assetjament ha anat acompanyat de cassos
greus de violència.

La pròxima activitat prevista dins del
programa de suport a la funció educativa de les famílies calderines és
també la representació teatral Com
educar positivament, i tindrà lloc el 14 i
21 de maig a l’Escola El Calderí i l’Escola Montbui, respectivament. Després d’aquesta, s’ha programat Agenda escolar i ús de pantalles per al 3 de
juny, a Can Rius. Ambdues jornades se
celebraran a les 18 hores i són gratuïtes i obertes a la ciutadania.

“Grup de suport a Raül Romeva”· 799 visites (10/11/17)
“Un segle de regència dels Anglí”· 681 visites (12/01/18)

CULTURA

DIVULGACIÓ | CONFERÈNCIES

Arrenca el 3r trimestre d’Aules Caldes
L’alcalde Jordi Solé tancarà el curs amb la seva xerrada el 7 de juny
Demà, dimecres 3 d’abril, les Aules d’Extensió Universitària “Delfí Dalmau i Argemir” estrenaran el nou i últim trimestre del curs amb el seu habitual cicle de conferències.
Seguint amb el propòsit d’apropar matèries de diferents
àmbits professionals amb el guiatge d’experts a la ciutadania més veterana, l’entitat ha preparat per a aquest darrer
bloc un ventall de conferències dedicades al sector econòmic, medi ambient, enginyeria i política local. Aquesta última, programada pel divendres 7 de juny, anirà a càrrec
de l’alcalde de Caldes de Montbui, Jordi Solé i Ferrando.

“Joan Reche, taekwondista...”· 508 visites (09/01/18)

S’obre el període de preinscripcions escolars
Fins al 9 d’abril poden presentar-se les sol·licituds als centres educatius
mentació pertinent al centre escollit,
o bé a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), situada a l’edifici de
l’ajuntament, de 9:30 a 13:30 h.
Per aquests cicles educatius (infantil,
primària i primer d’ESO), el període
posterior de matriculació tindrà lloc
del 10 al 26 de juny, i del 27 de juny al
3 de juliol en el cas de la resta de cursos d’educació secundària.

“Quan Caldes era Liverpool”· 329 visites (17/10/17)

ESPORTS

ENSENYAMENT | CURS 2019-2020

El 29 de març començava el període
de presentació de sol·licituds per a
les preinscripcions escolars de cara
al curs vinent a les escoles i instituts
de Caldes que imparteixen segon
cicle d’educació infantil, educació
primària i secundària obligatòria.
Aquest període s’estendrà fins al 9
d’abril, tot i que fins un dia després
encara es podrà presentar la docu-

“Tot a punt per Sant Antoni Abat”· 524 visites (09/01/18)

Per als estudiants de batxillerat i cicles
formatius de grau mig, el termini per presentar la preinscripció serà del 14 al 21 de
maig, i el posterior període de matriculació s’estendrà del 9 al 15 de juliol. En el
cas dels cicles formatius de grau superior, es podrà presentar la corresponent
sol·licitud del 29 de maig al 5 de juny, i el
període de matriculació tindrà lloc del 18
al 23 de juliol.

“Temporada de somni pel Futsal”· 464 visites (20/06/17)

LA CONTRA

“Eduard Xalabarder Miramanda”· 1.400 visites (04/12/18)
“Arnau Baulenas Bardia ”· 535 visites (04/09/18)
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POLÍTICA | PPC CALDES

Montserrat Romano
repeteix com a cap de llista

Espai CEL consta de set piscines d’aigua termal i es troba ubicat a l’Hotel Balneari Termes Victòria. > cedida

Espai CEL, el nou centre termal calderí

Els populars de Caldes de Montbui comunicaven el 21 de març la
decisió del comitè electoral, que
ha ratificat Montserrat Romano
com a cap de llista del partit en
les pròximes eleccions municipals del 26 de maig.
Segons els populars, el nomenament “premia el treball que ha
dut a terme Romano durant
el mandat que ara acaba”, i es
confirma la confiança del partit
en l’actual regidora del consistori, la qual està vinculada a la política des dels 20 anys.

L’alcaldable del PPC afronta de
nou el repte “amb ganes i il·
lusió”, i assegura que continua
treballant per a la política local
posant èmfasi en les polítiques de
suport a les famílies: “Vull que
a tots els ciutadans de Caldes
ens vagi millor, refusaré la confrontació i rebutjaré aquells
responsables d’altres formacions que vulguin trencar la
convivència apel·lant a unes
reivindicacions que només obeeixen a finalitats partidistes i
personals”, comentava Romano.

La nova aventura del Grup Victòria va estrenar-se divendres passat

E

l nou projecte del
grup empresarial
calderí Grup Victòiria que va obrir
les seves portes divendres passat es diu Espai CEL i
consta de set piscines d’aigua termal constituïdes en els antics dipòsits termals del vell balneari.
En aquest nou espai s’hi ha conservat l’arquitectura original amb
l’espectacular volta catalana, fet
que ha aconseguit casar a la per-

fecció la història i l’autenticitat de
l’aigua termal mil·lenària. “El projecte ens va fascinar, ja que es recuperen els antics dipòsits termals que des del segle XVIII es
feien servir per refredar l’aigua
termal del balneari” comenta
Jordi Anglí, Director General del
Grup Victòria.
D’aquesta harmoniosa combinació
n’ha sorgit un espai exclusiu que
convida al relax i la desconnexió, a
més de poder descobrir els atrac-

tius turístics i gastronòmics de la
vila termal des d’una excel·lent
ubicació: el bell mig del nucli antic,
des de l’edifici del segle XVIII de
l’Hotel Balneari Termes Victòria.
A banda de les piscines termals, el
projecte també ha inclòs la reforma de la zona de massatges i estètica del centre. Tot plegat, “converteix la visita a Espai CEL en
una experiència plena de sensacions inoblidables” reafirma el
grup empresarial de Caldes.

DETENCIÓ | TSJC

Norbert Froufre, de nou en llibertat
El coordinador de la Universitat Popular de Caldes de Montbui i membre dels CDR, Norbert Froufe, va ser detingut el 25 de març pels Mossos d’Esquadra arran d’un requeriment judicial relacionat amb els fets
del 27 de setembre passat. Els delictes que se li imputaven eren desobediència i resistència per no atendre les ordres dels Mossos i negar-se
a desallotjar l’entrada del Tribunat Suprem de Justícia de Catalunya el
27-S, juntament amb un centenar de persones més. Froufe va passar a
disposició judicial i va quedar en llibertat un dia després de la detenció.
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JOVENTUT | PROJECTE GRAFITTI

OBRES I SERVEIS | BUGARAI
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S’exposa l’olla més
gran de Catalunya

Joves i entitats calderines confeccionant les pintades al mur. > AJ. CALDES

L’‘skate park’ de Caldes, amb les noves peces de formigó. > AJ. CALDES

Nou aspecte al mur del parc de l’Estació

Finalitza la remodelació de l’‘skate park’

Els darrers dies, el mur situat al carrer Sant Pau que limita amb el
parc de l’Estació ha estat l’escenari de concentracions juvenils amb
motiu del Projecte Graffiti, promogut per la població jove de la vila
i els educadors i educadores de carrer assignats per l’Ajuntament
de Caldes.
El grafit que ja lluïa el mur arran la primera intervenció del projecte ha crescut exponencialment des del 22 de març. Les noves pintades han pres la forma de logotips i missatges d’algunes de les entitats calderines que s’han volgut sumar al projecte dels joves. Algunes
d’aquestes organitzacions han estat l’Ateneu Molí d’en Ral, els Castellers de Caldes, el Taller de Manga, Projecte Sense Nom (un grup de
noies de l’Escola Pia), l’Espai Jove El Toc, El Cau i Caldes Solidària.
Els dibuixos han estat creacions en mans dels mateixos joves, alguns
a títol personal i d’altres de l’Agrupament Escolta El Pasqualet, així
com també representants de les entitats calderines amb traça i empremta per sumar-se a la pintada del mur.

Els joves de Caldes ja poden gaudir d’un renovat skate park, situat a
la part baixa del parc del Bugarai.
El mes de març passat va finalitzar la segona fase de remodelació de
l’espai, durant el qual s’ha dut a terme la col·locació d’un quarter impulsor de formigó que combina dues alçades. Abans d’aquesta segona intervenció, el parc ja comptava amb una nova piràmide, el mòdul
per fer trucs i patinar, que va ser substituïda per una de nova fabricada amb material de formigó.
Les intervencions a l’skate park han sorgit arran d’un procés participatiu impulsat per la Regidoria de Joventut, a partir de la petició expressada pels joves skaters. En un principi, els joves demanaven dos
quarters i un spine, però d’acord amb el pressupost del projecte (15.000
€) i les valoracions tècniques de l’empresa de disseny i construcció
d’skate park, Spoko Ramps, finalment s’ha optat per la construcció
d’un quarter amb dues alçades i la previsió –en un futur– de continuar fent créixer el projecte amb la incorporació de nous elements.

L’aparador situat a Can Rius. > cedida

Els visitants i ciutadans de Caldes
de Montbui ja no hauran d’esperar a celebrar el Mercat de l’Olla
i la Caldera o a la Fira de Nadal
per observar un dels principals
atractius turístics i elements més
singulars de la vila termal durant aquestes festes: l’olla gegant
més gran de Catalunya, on Caldes
cuina brou, llegums i carn d’olla
amb aigua termal i al foc de llenya. L’olla de 1.600 litres de capacitat i les altres 3 olles que sempre
l’acompanyen, de 60 litres cada
una, poden visitar-se a l’edifici de
l’antic balneari de Can Rius. L’aparador es troba just al costat de
l’arc que comunica l’antic balneari amb la Sala Noble de Can Rius.
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ERC Caldes de Montbui

Nosaltres ja estem preparats,
i tu?

A

mb l’administració electrònica estalviem
temps i viatges a l’Ajuntament. Només
necessites tenir certificats, un dispositiu
electrònic i Internet per poder iniciar els
tràmits des d’on vulguis. Han estat quatre anys intensos de feina des de la regidoria de Govern Obert i Transparència per fer el traspàs,
l’adaptació als canvis de model i de sistema de treball per
passar del paper al format electrònic. Tot i això, els ciutadans que vulguin seguir realitzant els tràmits en format
paper ho podran continuar fent presencialment a l’OAC.
Anem a pams per saber exactament què necessites: en
primer lloc has de tenir un telèfon mòbil, una tauleta o
un ordinador amb connexió a Internet. En segon lloc, i el
més important, has de tenir una manera per poder identificar-te digitalment, perquè ens entenguem seria com la
teva signatura, i serveix per autentificar que realment ets
tu i no una altra persona qui està fent el tràmit per Internet. Per aquest motiu necessites un certificat digital que
o bé has d’instal·lar en el teu dispositiu electrònic o bé
pots utilitzar altres sistemes com l’idCAT mòbil, el DNI
electrònic o l’FNMT, per exemple. D’entre tots aquests,
nosaltres en destacaríem dos: d’una banda, l’idCATMòbil,
que funciona a través de la sol·licitud i enviament d’una
contrasenya d’un sol ús al mòbil i que et serveix per tramitar per Internet; i d’altra banda, si vols tenir un certificat digital i instal·lar-lo al teu dispositiu electrònic, has
d’anar una sola vegada a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) amb el DNI on et farem el certificat al moment
i t’explicarem com utilitzar-lo per sempre.
Un cop t’identifiquis, ja pots entrar a www.caldesdemontbui.cat/tramits i començar a fer tots els tràmits inclosos al
catàleg de tràmits de l’Ajuntament. A través de l’enllaç “sol·
licitud general”, també pots consultar l’historial de tràmits
i conservar i consultar les notificacions electròniques....

CUP - Som Caldes

Parlem de la Riera? (II)

Més sentit comú a les inversions

Q

A

uan deixa el casc urbà, i abans d’entrar al
terme de Palau, la Riera té un tributari natural, el torrent Sec pel cantó esquerre, i un
d’artificial, la depuradora, pel cantó dret, a
part d’alguns torrents menors.
El torrent Sec sempre porta aigua, i la depuradora és responsable que, aigües avall, sempre n’hi hagi. De fet, tots
els torrents en porten, d’aigua, poca o molta. La riera de
Codonys porta l’aigua del Gorg d’En Pèlags i la Font de les
Escales, el torrent Salzer i el de Santa Esperança.
Caldes podria gaudir d’uns cabals considerables d’aigua
freàtica, però unes explotacions irracionals han deixat el
poble sec i amb necessitat d’aigua de la xarxa Ter-Llobregat.
La proposta de construcció de Parc Termal a l’altra banda
de la Riera no farà més que empitjorar aquesta situació.
Estem posant ciment a l’entorn natural de Caldes, quan
el que realment cal és preservar-lo pel valor mediambiental que té.
Cal establir quines són les prioritats per a la ciutadania del
municipi, posant la vida al centre, i no ens serveix com a
excusa un procés participatiu esbiaixat, en què només es
podien triar assumptes menors del projecte i en cap moment es demanava la necessitat o no de la seva creació.
Aquesta no és la vila que volem, hem de ser conscients que
cal preservar l’entorn natural i agrícola del nostre municipi. La Caldes que volem és verda, viva, solidària. Termal també, però al serveis de la ciutadania de Caldes i no
només com a oferta turística.

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

PSC Caldes de Montbui

Al servei de la ciutadania

A

l darrer ple, el del mes de març, a l’oposició vam fer diverses intervencions en què
ens referíem a algun tipus de desperfecte
o necessitat d’arranjament d’alguna zona
del nostre municipi. En la rèplica del senyor
Mauri sempre recordava que existeix una aplicació amb la
qual els calderins i calderines poden indicar tot tipus d’incidències que trobin perquè l’Ajuntament hi pugui posar
remei. Ens va semblar que li molestava que la ciutadania
parlés directament amb alguna regidora o regidor a l’oposició, semblava que volia evitar aquestes converses amb
l’aplicació. Senyor Mauri, li agradi o no li agradi, l’oposició existim i també estem al servei de totes i tots els calderins, de la mateixa manera que vostè ho està, perquè
una part de la població ens ha fet confiança a nosaltres. I
per haver-nos fet confiança estem orgullosos de ser al seu
servei, d’escoltar-los, d’ajudar-los en els seus problemes.
Si prefereixen parlar amb nosaltres i ser nosaltres qui demanem arranjar quelcom malmès abans que fer servir els
canals que proposa l’Ajuntament, potser deu voler dir alguna cosa. Ho seguirem fent, seguirem escoltant tothom,
en aquest mandant i en el proper i en tots els que vinguin,
siguem a l’oposició o siguem al govern. Les regidores i regidors tenen el deure d’atendre tota la ciutadania perquè
està al servei de la ciutadania.

Junts per Catalunya (Caldes de Montbui)

Units per Caldes

Eleccions Municipal Calderines,
caldria un bon ‘fair play’!

T

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

l darrer ple municipal, vam preguntar al
grup de govern quina era la rotació que hi
havia al pàrquing ara que ja fa un parell de
mesos que s’ha inaugurat. No vam obtenir
cap resposta numèrica, tot i que és molt evident que la quantitat de vehicles que usen aquest servei
és extremadament minsa.
Des d’un inici, la nostra postura va ser: cal solucionar un
problema (manca de places d’aparcament), però amb sentit comú. L’objectiu principal d’una inversió és millorar
el benestar de la gent complint l’objectiu pel que aquesta
es realitza. Ara mateix el poble disposa d’un servei que
a molta gent pot agradar (sobretot per l’espai d’oci que
queda a la part superior) però segueix sense solucionar
el problema d’origen. D’altra banda, cal ser conscients
del que això ens ha costat a tots i que ens comportarà en
un futur. El deute del poble, de tots, ha passat d’un ~50%
a un ~75%, d’una posició relativament còmoda a una situació de constricció pressupostària per als pròxims anys.
Ara es planteja una nova inversió molt elevada (2 milions
d’euros): la construcció de 16 habitatges de protecció oficial, de menys de 60 m2, al costat del Molí d’en Ral. Per
a nosaltres, la promoció pública d’habitatge a Caldes és
una gran notícia (fa més de 25 anys que no se’n fa), sempre que compleixi dos requisits: que ajudi la gent que realment ho necessita i sobretot que permeti una integració completa d’aquestes persones en la societat. Aquest
projecte no satisfà cap d’aquests requisits. Seran pisos de
venta, el que implica que només podran accedir-hi persones que tinguin una capacitat econòmica contrastada, i
d’altra banda, creiem que la ubicació no és adient per promoure la integració social. Els HPO han de ser de lloguer
(per permetre la rotació un cop superades les dificultats)
i repartits pel municipi, permetent així aquesta inclusió.
Potser caldria posar més sentit comú a les inversions.
Nosaltres el tindrem.

PPC Caldes de Montbui

Can Rosell, zona verda

F

a un dies que vam rebre una queixa dels
veïns del barri de Can Rosell envers les
obres que s’estan fent per recuperar la
zona verda. Ens comenten que els ha costat molts anys aconseguir un acord amb
l’Ajuntament, els veïns volien que aquesta zona fos un
espai per interactuar amb diferents elements que abarqués diferents edats, per això vam entregar una proposta a l’Ajuntament.
Aquesta proposta recollia una zona de bàsquet amb dues
cistelles, i només se n’ha posat una; una zona de patinatge
que no s’ha fet i un recorregut per tota la zona verda dirigit principalment per a nens més petits que tampoc s’ha fet.
Consideren que l’Ajuntament hauria d’haver consultat
amb els veïns més afectats a causa de la proximitat als
habitatges dels elements utilitzats per a la zona infantil,
ja que suposa una pèrdua de tranquil·litat i intimitat manifesta. També creuen que serà un prejudici per la possible pèrdua de valor patrimonial a causa d’això.
Creuen que els jocs infantils que s’hi han instal·lat són molt
desproporcionats i que no corresponen a l’espai destinat,
que aquest jocs infantils no van dirigits a la la canalla petita per la seva complexitat i dificultat d’accés, ja que implica un risc important per a la seguretat dels més petits.
Per tot l’anteriorment exposat, els veïns sol·liciten que
l’Ajuntament reconsideri el tipus d’elements utilitzats i
els traslladin a un altre entorn d’acord a les seves dimensions ja que creuen que la zona verda de Can Rosell no és
l’adequada. Que instal·lin una zona infantil per a nens petits que els permeti el joc amb seguretat, sense alterar la
pèrdua d’intimitat dels veïns.
El govern local no por donar l’esquena a les peticions i recomanacions dels veïns i veïnes dels nostres barris.
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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.

Foto de la quinzena

El mundo va mejor
> Pepe Beunza

Caldes present en el B-Travel
B-Travel, el punt de trobada de l’oferta turística d’experiències adreçada al públic de proximitat –que aplega milions d’ofertes i promocions– ha comptat, a l’edició d’enguany, amb els atractius i actvitats que s’ofereixen des
de la vila termal.
L’estand amb la informació turísica i termal calderina ha
estat recollida sota la marca Costa Barcelona, on es trobava representat el Turisme Vallès i, per tant, l’oferta derivada de Caldes de Montbui. El gran esdeveniment firal,
i anual, entorn el turisme d’experiències s’ha celebrat del
27 al 29 de març al recinte de Monjuïc de la Ciutat Comtal.

Preocupado y enfadado por creer que después de toda una vida de lucha por mejorar la sociedad íbamos a dejar a nuestros
hijos una basura de mundo, he encontrado
un libro que me ha devuelto el optimismo
realista. Se titula El mundo va mucho mejor
de lo que piensas del profesor de psicología
francés Jacques Lecomte.
Con numerosos datos y explicaciones convincentes va desmintiendo las creencias
catastrofistas que poco a poco nos hemos
ido metiendo en la cabeza. Y explica muy
bien por qué al poder le interesa que seamos pesimistas, pues de esa manera no
tenemos energía para denunciar los abusos y poder mejorar este bonito planeta.
Si pensamos en la mujer española en los
últimos cincuenta años, el salto que ha
dado en derechos humanos es espectacular. También es cierto que con Franco
vivía en un estado de semiesclavitud, pero
repasar como vivía la mujer en los años
cincuenta dependiendo para todo del marido y como vive ahora es esperanzador.
Y esa esperanza es el motor para seguir
conquistando dignidad.
En 1971 había un millón de niños sin escuela en España y ahora apenas hay analfabetos de 16 años. Es espectacular. Otra cosa
es si lo aprovechan o prefieren seguir siendo ignorantes, pero después de la escuela
obligatoria la opción ya es más personal.
Jacques Lecomte nos habla con cifras,
de pobreza, de enfermedades, de energía,
de bosques, de biodiversidad, de guerras
etc. y cuando acabas el libro tienes muc-

has más ganas de seguir luchando porque otro mundo no solo es posible, sino
también necesario y además podemos lograrlo. Tal vez en el tema de las bombas
atómicas haya que trabajar mucho más
por el desarme. En eso estamos.

Manifest a
partits polítics
> Avis i àvies de Caldes de Montbui,
CDR Caldes i Caldes Groga
Avis i àvies de Caldes de Montbui, juntament amb el CDR de la nostra vila i Caldes
Groga, s’han adherit al manifest que Taca
d’Oli dirigeix als partits polítics catalans
que defensen el dret a l’autodeterminació,
i que fou llegit en el ple de l’Ajuntament del
28-3-2019 en el torn de participació del públic assistent. Diu així:
“Els avis i àvies de diverses ciutats i pobles de Catalunya que ens manifestem diàriament o setmanal per l’alliberament dels
nostres presos i preses polítiques, i pel retorn dels nostres polítics exiliats i exiliades,
agrupats sota el que diem Taca d’Oli, ens
adrecem als partits polítics de l’òrbita independentista (ERC, PDCat, JuntsxCatalunya
i CUP) per fer-vos avinent la nostra preocupació pels vostres plantejaments polítics davant les properes eleccions.
Des de molts àmbits dels moviments socials per la independència del nostre País se
us ha reclamat, fins l’esgotament, la unitat d’acció política, sota una llista unitària.

La realitat és que aquesta no ha estat la
vostra voluntat, per la qual cosa us encoratgem que en l’elaboració dels vostres
programes electorals us poseu d’acord
en una unitat d’acció per abastar el gran
repte que tenim com a Nació: esdevenir
un estat independent.
Us demanem que els vostres programes
electorals incloguin de comú acord els següents punts:
Prioritzar els interessos del País per damunt dels interessos de cada partit polític.
L’alliberament dels presos i preses polítics
i el retorn dels exiliats i exiliades.
Amb el Dret a Decidir, marcar el full de
ruta per la implementació de la República Catalana amb drets i deures de tots els
ciutadans de Catalunya.
Us demanem també que, públicament,
doneu resposta a aquest Manifest de la mateixa manera que nosaltres el farem públic.
Nosaltres continuarem amb la nostra
perseverança de manifestar-nos per la
llibertat dels nostres presos i preses polítics i el retorn dels exiliats i exiliades.
A tots els volem a casa i amb les seves
famílies”.

Fe d’errates
En l’edició del dimarts 19 de març, el Calderí va corregir l’expressió “Marejar la perdiu” que portava per títol l’escrit d’opinió
signat pel Domènec Sánchez, i en el seu
lloc es va publicar “Buscant les pessigolles”,
cercant la correcció lingüística en català.
L’autor demana aclarir que el títol original
era el primer: “Marejant la perdiu”.

10 | CULTURA

calderí / #45

Del 02 al 15 d’abril de 2019

45 anys d’històries del “Manolo”

5a Cloenda de Sardanes a les Escoles

Divendres passat, la Sala Noble de Can Rius va acollir la presentació del llibre L’Institut Manolo Hugué de Caldes de Montbui. 45 anys d’històries del Manolo dins dels actes de
commemoració del 30 aniversari de la inauguració del nou edifici de l’Institut Manolo
Hugué. És una història del centre educatiu, que recull fets, vivències i testimonis des
dels orígens fins ara. Ha estat escrit per Lupe Prades, Xavier Morrás i Jeroni Miguel,
professors que van dedicar una bona part de la seva vida a ensenyar a l’institut calderí i que han deixat un pòsit difícilment oblidable en el cor de molta gent de Caldes.

L’Agrupació Sardanista de Caldes començarà la temporada amb la
XXI Trobada Sardanista i 5a Cloenda de Sardanes a les Escoles que
es durà a terme el 7 d’abril a les 18 h a la plaça de la Font del Lleó.
Les escoles de Caldes que havien participat al SardaTic els anys
anteriors al 2018, han volgut continuar apropant la dansa tradicional als més petits en un projecte local, finalitzant-lo amb aquesta festa. Comptaran amb la cobla infantil Lo Castell de Bellpuig.

EXPOSICIÓ | XXVè aniversari del museu

“L’aigua que cura”, revela el
passat de l’edifici de Thermalia
L’exposició ressegueix la història de l’Hospital de Pobres fins a l’actual Fundació Santa Susanna
Marta Puigdueta

M

és d’un dels que ara llegeixen aquestes paraules van
néixer on avui es troba el
Museu Thermalia. Aquesta
és una de les moltes curiositats que l’exposició “L’aigua que cura” explica al visitant. Ara bé, sobretot, es tracta
d’una retrospectiva de l’Hospital dels Pobres, una institució calderina nascuda el
segle XIV amb funció social que avui perdura a través de la Fundació Santa Susanna.
La mostra es podrà veure fins al 30
de juny a la sala Sebastià Badia del Museu
Thermalia. “L’aigua que cura” explica la història de l’edifici que l’acull, fet que fa que el
seu relat sigui rodó. El visitant descobreix
l’evolució de l’hospital i com s’encaixa en la
societat a través d’un fil conductor que deixa
en segon terme el fet econòmic i atorga protagonisme a la implicació social de la institució al poble.
Irene Llop, la comissària d’aquesta exposició, la defineix com el resultat d’una
tasca de recerca ingent a través del ric fons
documental de la fundació, que avui custodia l’Arxiu Històric Municipal. El fruit de la
tasca de Llop és una nova eina per divulgar
la història de Caldes de Montbui i contribuir a consolidar la memòria de la vila termal.
Així, doncs, el que avui és el Museu
Thermalia al llarg del segle XIV va ser el
bressol de l’Hospital de Santa Susanna,
també conegut com l’Hospital dels Pobres
o l’antic hospital. La mostra explica el passat
de l’edifici de manera molt visual, combinant
els plafons explicatius amb diversos objectes i fotografies que posen de manifest el pas
dels anys però que també permet, sobretot
als calderins, reconèixer els llocs dels fets.
Els panells informatius de l’exposició
són blaus, simbolitzen l’aigua que cura en
tot moment i expliquen el fet termal com a
element clau en la història de l’hospital. L’aigua que brolla a Caldes de Montbui neteja, alimenta, relaxa, purifica. És l’aigua “que
cura”. Per això és vital la creació d’aquest
edifici en el moment previ a les grans concentracions d’hospitals urbans al segle XV
a Catalunya. L’Hospital de Caldes de Montbui va ser singular per aquest fet, per ser un
dels pocs que disposaven d’aigües termals.

Aspecte de la Sala Sebastià Badia del Museu Thermalia que acull fins al 30 de juny l’exposició ‘L’aigua que cura’. > j. serra

De fet, a la mostra es pot veure un pergamí de 1452 que recull la concessió que va
fer el Rei als jurats de Caldes per a l’ús públic de les aigües calentes i fredes de la vila,
tant per banys com per regar els horts.
Ara bé, l’exposició també explica la història de l’hospital com a institució (el patrimoni, els usos, els serveis) i com a edifici que
conté elements arquitectònics de les diferents èpoques com les voltes de mig punt,
les banyeres enrajolades del segle XVIII o els
finestrals gòtics procedents d’altres edificis.
A més, l’hospital també va ser el punt
de partida per a moltes persones que avui

tenen entre cinquanta i seixanta anys, perquè hi van néixer. Als anys seixanta, era habitual que el part tingués lloc a casa amb el
suport d’una llevadora, en el cas de les famílies de classe mitjana. En el cas de les famílies riques s’estilava anar a alguna clínica
privada de Barcelona. No obstant això, amb
l’aparició d’aquest “hospital local” les mares
calderines van preferir tenir el fill fora de
casa, amb la presència d’un metge.
En vista del ric contingut patrimonial de “L’aigua que cura” el museu prepara,
a més, un cicle de visites guiades amb la comissària Irene Llop per donar a conèixer

a fons les curiositats i els materials sobre
l’hospital que destaquen a l’exposició que
viu a les parets de la sala Sebastià Badia.
XXV ANYS DE THERMALIA
El museu ha impulsat la descoberta de l’immens patrimoni dels sis segles d’història de
l’hospital que coincideix amb el seu XXV aniversari. Així doncs, fa vint-i-cinc anys que
Thermalia es va convertir en museu i oficina de turisme de Caldes de Montbui, i també
en el principal dinamitzador de la cultura i
l’art local, així com en un referent de l’obra
de Picasso i Manolo Hugué.

Del 02 al 15 d’abril de 2019

CULTURA | 11

calderí / #45

castellers | diada

dansa | cn caldes

espectacle | emm joan valls

Campionat coreogràfic
Dream Box

Espectacle “Ravel amb
els teus contes”

Els dos grups de competició de l’àrea
de dansa del CN Caldes van participar
el diumenge 24 de març al Campionat
Coreogràfic Dream Box a Esparraguera. Durant al matí ja van poder fer una
de les seves actuacions i per primera vegada en una competició, amb el
grup New Crew, van deixar una molt
bona sensació, ja que van quedar en
5a posició de la general. A la tarda va
ser el moment de l’estrena de Luxury
Crew en la primera competició de la
temporada. El grup ha quedat en 12a
posició de la general i 5a en dansa urbana en un campionat de gran nivell.
Ara és moment de pulir les coreografies i preparar-se per anar millorant
en les properes competicions.

El 16 de març l’EMM Joan Valls va oferir, a
la sala d’actes de l’escola, l’espectacle “Ravel
amb els teus contes”, una obra per a piano a
4 mans de Ravel que porta per títol “Ma mère
l’oye” en què els integrants del grup van fusionar música, dansa i teatre. El punt de partida
d’aquesta obra comença quan M. Ravel demana als fills de Godebski que triïn cinc dels seus
contes preferits, que serviran d’inspiració per
a compondre la seva música. La Mimi, la germana gran, explicava els contes en veu alta,
interpretava diversos personatges servint les
emocions a través de la veu i l’expressió corporal; en canvi, el Jan, el germà petit, s’expressava millor ballant i escoltant la música l’interpretava amb moviment creatiu. Una manera
de reviure els contes que amb la música comuniquen les emocions i l’obra a la imaginació.

1a actuació dels Escaldats
El 24 de març els Escaldats va fer la primera
actuació de la temporada a Barberà del Vallès
juntament amb els Saballuts, Tirallongues i
Castellers de Terrassa. Van començar amb els
habituals pilars d’entrada en què els Escaldats
van aixecar un pilar de quatre per sota i dos
pilars de quatre cadascuna de les altres colles.
Els Castellers de Sabadell, com a amfitrions, van ser els encarregats d’obrir les rondes. Per començar van descarregar un 7de7,
seguidament els Tirallongues van alçar un
4de7, que també va poder descarregar. Seguidament els Castellers de Terrassa amb un
3de7 i al torn dels Escaldats van descarregar
un 4de6, amb l’estrena de dosos.
A la segona ronda els Saballuts van descarregar el que va ser el millor castell de la jornada,
un 4de8. Tirallongues i Castellers de Terrassa
van poder descarregar 4de7 amb agulla i els
Escaldats van alçar la torre de sis, però no va
estar del tot parada i finalment es va quedar
en intent desmuntat. Durant la tercera ronda
els Saballuts descarregaren un 5de7, els Tirallongues, en aquesta ocasió, el 3de7, i seguint
amb castells de set, els Castellers de Terrassa
van descarregar el 4de7. Els Escaldats descarregaren el 3de6, tot i perdre una mica la mida
en el moment de l’aleta i tot seguit van poder
descarregar un 3de6a per tancar la ronda i
completar els tres castells. Aquesta vegada
la construcció va pujar més ferma i no es va
desmanegar com en l’anterior castell.

Actuació a Barberà dels Escaldats. > CEDIDA

Les quatre colles van acomiadar la diada
amb els pilars de sortida. Sabadell ho va fer
descarregant el pilar de cinc i després dos
pilars de quatre. El mateix van fer les altres
colles, Castellers de Terrassa i Tirallongues.
Els de Caldes van tancar aquesta primera
diada amb dos pilars de quatre.
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La Volta deixa empremta a Caldes

Onze podis a la final del CEVO 2019

Un any més, la Volta Ciclista de Catalunya va travessar Caldes
de Montbui en el curs de la seva 5a etapa, divendres passat, 29
de març, a la tarda. En aquesta 99a edició de la prova, els ciclistes van arribar a la vila termal des de Sant Feliu de Codines, i
van proseguir la marxa, sense pauses, en direcció cap a Sentmenat. Tal com estava previst, els talls al trànsit van ser puntuals i
d’uns 10 i 15 minuts per facilitar el pas dels ciclistes.

Fins a 17 patinadores del Club de Patinatge Artístic (CPA) de Caldes de
Montbui han participat, el darrer cap de setmana, a la Final del Consell
Esportiu del Vallès Oriental d’enguany. Arran dels grans resultats obtinguts a la segona fase del campionat, que va celebrar-se diumenge passat
a Montornès, les joves calderines han sumat fins a 11 podis a la final, entre
primeres, segones i terceres posicions en diferents categories.
La pròxima fase tindrà lloc el dia 11 de maig a Sant Pere de Riudebitlles.

Els ciclistes sortint de Caldes. > T. GUTIÉRREZ

Atletisme | maratons

Mercè Puigdueta:“Has de saber on
pots arribar amb l’edat que tens”
L’atleta calderina de cincuanta-vuit anys del CN Caldes és una de les millors fondistes veteranes del país

Albert San Andrés

L

a calderina Mercè Puigdueta no havia fet mai atletisme fins als 45 anys, disciplina a què va arribar
gairebé per casualitat. Provinent del món de la natació, esport que
va practicar als seus inicis, va descobrir
les aptituds en el gran fons per a convertir-se en una de les millors maratonianes veteranes del país.
Acabada d’arribar de la vuitena
edició d’Els 7k del Riu de Cornellà de
Llobregat, no fa l’efecte que la Mercè
hagi fet cap esforç físic unes hores
abans. Ha quedat tercera de la general i guanyadora en la seva categoria
d’edat. Amb 58 anys, aquesta calderina s’ha convertit en els últims temps en
una de les millors atletes veteranes de
llarga distància, tot i fer només 13 anys
que es dedica a l’atletisme de fons i de
no haver-lo practicat mai abans.
“Potser –explica– no haver corregut abans i no haver tingut mai lesions, ni un desgast excessiu és el que
em permet fer el que faig a la meva
edat”, tot i que confessa que té un menisc trencat que no es vol operar i que li
permet córrer sense problema. “Potser
aquest era el meu esport ideal” afirma
l’atleta en referència al seu perfil físic,
perfecte per a la pràctica de l’atletisme.
Tot va començar d’una manera
casual per a la Mercè, que aprofitava
els entrenaments de natació del seu fill
gran per ficar-se a la piscina i fer esport de manteniment. “Em quedava a
nedar per aprofitar el temps, mentre
el meu fill Roger s’entrenava. Temps
després, una de les seves entrenadores va proposar-me sortir a córrer”.
Amb 45 anys va iniciar-se per primera
vegada amb dues companyes més, fent
uns cinc quilòmetres per l’entorn de la
vila. Tot i no acabar del tot convençuda s’hi va anar enganxant, el que li va
permetre recuperar entorns de Caldes
on feia temps que no arribava.
“Feia quilòmetres sense afany
de lucre, fins que un dia van proposar-me des del CN Caldes anar a al-

Mercè Puigdueta durant la cursa dels 10K del RACC, al circuit de Barcelona-Catalunya, una de les seves curses preferides. > cedida

“Feia quilòmetres
sense afany de lucre,
fins que un dia van
proposar-me des
del CN Caldes anar
a alguna cursa i
entrenar fent sèries”
Mercè Puigdueta,
Atleta veterana
de fons

guna cursa i entrenar fent sèries”,
començant així el periple en la competició. Encara sense representar el
club calderí va provar la mitja marató
de Granollers, on el resultat va ser més
que satisfactori.
Això la va engrescar per fer la primera marató a Barcelona amb 53 anys.
“Vaig sorprendre’m a mi mateixa
aconseguint un temps de 3 hores i 29
minuts”, i va repetir mesos després a la
marató de València, on va marcar 2’16”.
L’any següent repetia a Barcelona millorant el temps de l’anterior, amb 3’14”,
però era el 2017 quan un defalliment li
feia empitjorar en cinc minuts el temps
de l’any anterior.

“Això va fer que el 2018 no participés i no tornar fins aquesta temporada” explica, mentre anava guanyant
diverses curses de menys distància, imposant-se pel davant d’atletes absolutes. De fet, és aquí on resideix un dels
principals mèrits de Puigdueta: amb
58 anys aconsegueix superar en moltes proves a atletes absolutes amb quatre dècades menys que ella. No només
s’imposa en categoria veterana –competeix en Màster 55– sinó que a més ho
fa en la general femenina, una circumstància que deixa veure la gran preparació de l’atleta calderina.
El seu marit, Jordi Armengol, li
fa de general manager i la segueix a les

curses per animar-la i fer-li d’assistència, però a més, l’ajuda buscant l’última
tecnologia per a l’esport, sigui en rellotges o en sabatilles per competir tant en
pista com al carrer. De fet, el 2018 va
ser campiona de Catalunya dels 5.000
metres als campionats disputats a Mollet. “Només em fan por les curses per
corriols” confessa aquesta atleta que
viu una primera joventut en l’atletisme
i que demostra que amb dedicació, esforç i constància tot és possible en l’esport, afirmant que cada esportista “ha
de saber on pot arribar amb l’edat
que té”. Ara li espera el seu següent
repte: la marató de Berlín, una de les
World Marathon Majors.
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HOQUEI | OK LLIGA

FUTBOL | 2A CATALANA

resultats esportius (23 - 24/03)

FUTBOL | 2A CATALANA

Nova tendència amb dues victòries
Després de quatre jornades sense sumar
punts, els calderins ja acumulen dues victòries consecutives. El diumenge 24, el CF Caldes
va disputar la 26a jornada i va guanyar l’UE
Sabadellenca A per 3 a 1 al Torre Roja. Els calderins pugen una posició a la classificació i es
mantenen en 10è lloc amb 40 punts.

FUTSAL | DIVISIÓ D’HONOR
Rovira, un dels màxims golejadors del Recam Làser. > M.CÀTEDRA

Aitor Garcia, el blaugrana autor dels 3 gols del partit. > T. GUTIÉRREZ

El Recam Làser Caldes perd
l’opció d’ascens a 6a posició

El CF Caldes anota la
tercera victòria consecutiva

Diumenge passat, el Recam Làser Caldes disputava la 24a jornada de l’OK Lliga contra el Lleida Llista Blava en un duel que els
portava directes a la 6a posició en el rànquing.
Els calderins arribaven a la cita després de sumar un important
triomf contra el Sant Cugat la setmana anterior, la segona victòria a la segona volta; i en el partit d’anada, els locals van sumar
un brillant triomf contra els del Segre en un duel apassionant. En
aquesta ocasió, però, els calderins no van tenir la mateixa sort, i la
jornada es va sentenciar amb un 6 a 2 final. Arran la derrota, els
jugadors de Candami mantenen la 7a posició i 37 punts a la lliga.

Els calderins disputaven, diumenge passat, la 27a jornada de lliga
contra el Ripollet i finalment, obtenien els tres punts des del camp
del segon classificat. Els de Caldes van aguantar les envestides de
l’equip local a l’inici del partit, però Aitor Garcia, en dues contres,
va avançar el conjunt blaugrana en els minuts 3 i 18. Abans del
descans, el Ripollet reduïa diferències. A la represa, els locals van
sortir amb força i en el minut 77 arribaria l’empat. Ja en el temps
afegit, A. Garcia, autor dels tres gols del CF Caldes, va acabar donant la victòria i els tres punts als calderins, que ara es col·loquen
en la 7a posició amb 43 punts. > T. GUTIÉRREZ

Les calderines perden el lideratge
El 23 de març, en la 19a jornada, les femenines
del CN Caldes empataven 2 a 2 contra el Futsalpax Tarragona CE A. Arran el partit, les
locals van perdre el lideratge (2a posició). Els
masculins van guanyar el Vilamajor per 8 a 1
i mantenen la 4a posició.

BÀSQUET | 2A CATALANA

Més victòries per als locals sènior
Els calderins i calderines van sumar noves victòries en la lliga catalana de bàsquet el 24 de
març. Les femenines van guanyar el CBSAPS
per 72 a 56 des de pista calderina. Els masculins també guanyaven el Círcol Catòlic Badalona B per 48 a 62 en la seva 21a jornada.

natació | infantil

Fites que superen expectatives

Sánchez i Castillo durant el campionat estatal. > CEDIDA

WATERPOLO | 2A DIVISIÓ

Elsa Sánchez i Lidia Castillo són les dues nedadores del CN Caldes que del
14 al 17 de març van participar en el Campionat d’Espanya Infantil a Gijón.
Arran les seves actuacions, el club va aconseguir la 34a posició respecte
als 76 clubs que van puntuar; uns resultats que també a nivell individual
van superar les expectatives: “Van aconseguir un campionat espectacular i revalidar les mínimes per participar en el pròxim campionat estatal”, declarava el club. Les dues nedadores van aconseguir tres finals estatals i tres millors marques personals de les quatre curses classificades.

Penúltima posició per al CN Caldes
En la 17a jornada de la temporada, celebrada
el 23 de març, els calderins van perdre contra
el Waterpolo Universitat Autònoma per 11 a 14,
des de les piscines de casa. Amb aquesta última derrota, el CN Caldes es classifica en 9a
posició, els segons per sota en el rànquing, a
la espera de la última jornada del 30 de març.

CLASSIFICACIONS
hoquei MASC.

FUTBOL

FUTSAL MASC.

FUTSAL FEM.

Bàsquet masc.

Bàsquet FEM.

waterpolo masc.

OK Lliga · J.24

2a Catalana · G.4 · J.27

Divisió Honor Cat · G.1 · J.20

Divisió Honor · G.1 · J.20

2a masc. · FP.02 · J.22

2a fem · FP.04 · J.24

Cat. Absoluta · 2a Divisió · J.18

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

Caldes - Granollers
Argentona - Círcol BDN
Parets - Badalonès
Franqueses - St Andreu
Calella - Arenys
Malgrat - Col·legi BDN
Mataró - Garriga

Granollers - Caldes 42 - 53
Martinenc - Ripollet 51 - 41
Vilassar - B.Horta
47 - 43
L.Horta - CBSAPS
72 - 60
Sta Perpètua - Argentona
35 - 62
Claret - Canyelles
56 - 66
Neus - Calella
69 - 65
Premià - Mollet
62 - 52

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

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

10 - 1
5-3
1-1
3-4
3-3
2-3
6-2
3-3

Can Parellada - Sallent
Vic - Matadepera
Franqueses - Joanenc
Sabadellenca - Cardedeu
Gramanet - Sabadell
Ripollet - Caldes
Parets - Masnou
Juan XXIII - Roda de Ter
Berga - Castellar

0-2
1-1
1-2
5-0
2-1
2-3
1-0
3-6
1-0

St Andreu - Pineda
Xarxa - Valld de Tenes
Montseny - Lloret
Centelles - Cardedeu
Parets - Can Calet
Andreu Nin - Caldes
Vilamajor - Unión

9-3
9-4
2 -5
7-6
3-3
3-3
1-4

57 - 58
76 - 63
88 - 61
73 - 62
56 - 55
81 - 68
73 - 60

20 - 3
10 - 9
9 - 18
17 - 16
15 - 1

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PG PP

CLASSIFICACIÓ

PG PP

CLASSIFICACIÓ

PT

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

66
53
50
49
42
40
37
30
26
25
25
24
22
20
17
12

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

52
50
49
48
46
45
43
42
42
41
40
38
34
26
25
25
12
9

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

44
44
43
41
38
29
28
24
24
24
23
20
18
0

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

49
47
46
38
34
32
31
27
26
24
23
21
3

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

18
17
17
15
14
14
13
11
10
7
7
5
4
2

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

21
19
17
16
16
15
14
13
12
10
9
9
7
7
5
2

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

32
28
26
22
22
21
16
6
5
2

4
5
5
7
8
8
9
11
12
15
15
17
18
20

3
5
7
8
8
9
10
11
12
14
15
15
17
17
19
22
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del 02 al 15 d’abril del 2019
EXPOSICIONS
ARTSBRIL d’ARTSgrup
A partir del 6 d’abril
Lloc: Espai d’art Casino de Caldes
Organitza: ARTSgrup
“Ensamblatges”. Escultures
de Pierre Vallance i gravats de
Cristina Masana
Fins al 16 d’abril
Lloc: Sala Delger
Organitza: Museu Thermalia i
Ajuntament de Caldes
“L’aigua que cura. Història de
l’hospital de pobres de Santa
Susanna”
Fins al 30 de juny
Lloc i org.: Museu Thermalia

Dimarts 02

20 h · CONFERÈNCIA
“El pla dels Drets Humans a
Catalunya” a càrrec de Rafael
Ribó, Síndic de Greuges de
Catalunya. Dins del XI Cicle
Parlem de Catalunya.
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: FEDAC, UCIC, ACC,
Cercle d’Amics de Taunstein,
Q4trePins i Casino de Caldes.

Dijous 04
17.15 h · LABORATORIS
DE LECTURA
“En clau de Brossa”. Sessió
exclusiva per a parelles del
programa LECXIT de l’Escola El
Calderí i Escola Pia. A càrrec de
Natàlia Martínez.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes

08 h · DEIXALLERIA MÒBIL
Lloc: cantonada entre el carrer
Montserrat i l’av. de Pi i Margall.
Organitza: Ajuntament de Caldes

19h · PRESENTACIÓ
Presentació de la Memòria 2018
de la Fundació Santa Susanna.
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Org.: Fundació Santa Susanna

11 h · INICI DE CURS
Mòdul d’Edició Digital, inici del
3r trimestre. Dimarts i dijous d’11
a 12.30 h, del 2 d’abril al 20 de juny.
Lloc i organitza: El Roure Gros

20 h · PRESOS POLÍTICS
“Música per la llibertat dels
presos polítics.”
Lloc: plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes

17.15 h · INICI DE CURS
Curs d’Aquarel·la Creativa a
càrrec de Rosa Permanyer.
Lloc i org.: Taller Art Manolo Hugué
17.15 h · LABORATORIS
DE LECTURA
“En clau de Brossa”. Sessió
exclusiva per a parelles del
programa LECXIT de l’Escola
Montbui i El Farell. A càrrec de
Natàlia Martínez.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes
17.30 h · INICI DE CURS
Mòdul de Cultura Digital, inici del
3r trimestre. De 17.30 a 19 h, del 02
d’abril al 20 de juny.
Lloc i organitza: El Roure Gros
19 h · INICI DE CURS
Curs de Ceràmica Creativa,
a càrrec de Roser Nadal.
Lloc i org.: Taller Art Manolo Hugué

Dimecres 03
EXCURCIÓ
Sortida al Museu dels Maquis
Sortida: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació Gent Gran
08 h · SORTIDA
Caminada a les piscines de Palau
Sortida: Les Cases dels Mestres
Organitza: Caminades de l’Esplai
16 h · JOCS DE LLENGUA
Lloc: Centre Cívic i Cultural
Org.: Assoc. Cultural de la Dona
19 h · CONFERÈNCIA
“’L’enigma de l’origen de la vida” a
càrrec d’Albert Rimola, doctor en
química teòrica i computacional.
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Organitza: Aules d’Extensió
Universitària de Caldes

Divendres 05
18 h · ACTE COMMEMORATIU
Celebració del 10è aniversari
XARXA 0-6, Consell Escolar
Municipal
Lloc: Sala de Plens
Organitza: Ajuntament de Caldes
19 h · XERRADA
“La tuberculosi a Nigèria” amb
la Dra. Clara Prats, professora de
l’UPC, i Nura Ahmad, matemàtic
nigerià.
Lloc: Biblioteca de Caldes
Organitza: Caldes Solidària
20 h · CONCERT
Concert de joves intèrprets
amb els alumnes que van fer
el Pas de Nivell el curs passat i
col·laboradors. Entrada lliure.
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: EMM Joan Valls

Dissabte 06

17.30 h · FUTSAL MASCULÍ
C.N. Caldes – Montseny CECD
Lloc: CEM Les Cremades
Organitza: FCF
17.45 h · BÀSQUET MASCULÍ
Sant Andreu Natzaret - CNCaldes
Lloc: Pavelló Municial
Països Catalans
Organitza: Federació Catalana
de Basquetbol
18 h · TEATRE
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Caminades de L’Espai
19 h · ACTE POLÍTIC
Presentació de la candidatura
d’ERC de Caldes a les eleccions
municipals 2019.
Lloc: plaça de l’U d’Octubre
Organitza: Esquerra Republicana
Caldes de Montbui

Diumenge 07
TERMINI D’ADMISSIÓ
Finalitza el període d’admissions
per participar en el XVI Concurs
Literari de Contes Infantils “La
Veus dels Somnis”. Adreçar-se a
contes@acciocivicacalderina.cat.
Organitza: Associació Acció
Cívica Calderina
10h · VI PEDALADA
SAM SAM RODA
Lloc de sortida: davant de l’Escola
Pia (Av. Josep Fontcuberta)
Organitza: Escola Pia de Caldes
11 h · JORNADA
CULTURAL JAPONESA
Exhibició d’arts marcials
japoneses; degustació de
te japonès; taller d’origami;
exposicions d’art japonès.
Lloc: Sala de Can Rius
Organitza: Sakaki Aikido
11.45 h · FUTSAL FEMENÍ
Rubi CEFS. – CN Caldes
Lloc: Pavelló Mpal. La Llana
Organitza: FCF
12 h · CASTELLERS
Actuació dels Escaldats de Caldes
en motiu del IV Aniversari del bateig
dels Minyons de Santa Cristina
Lloc: plaça U d’Octubre de 2017
(Santa Cristina d’Aro)
Org: Minyons de Santa Cristina

11 h · PORTES OBERTES
Educació Infantil - 1r Cicle
Lloc i organitza: Peixets
Escola Bressol

12 h · FUTBOL
Caldes Montbui, CF – Berga, CE
Lloc: Camp de Futbol Les Cremades
Organitza: FCF

17 h · CONCERT
El grup de flautes Flaustaff en
el marc del festival europeu
d’orquestres de flautes.
Lloc: Poznan (Polònia)
Organitza: EMM Joan Valls

12.30 h · BÀSQUET FEMENÍ
CN Caldes – Lima- Horta Bàsquet
Lloc: Pav. Municipal Les Cremades
Organitza: Federació Catalana
de Basquetbol

17 h · ESPECTACLE
INFANTIL
Titelles: “Els viatges dels tres
porquets”
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: Rialles de Caldes
Col·labora: Casino de Caldes, ACC
i Ajuntament de Caldes

12.30 h · CONCERT
Guitarrada amb alumnes de
guitarra de Caldes i Palau
Lloc: Sala d’Actes EMM Joan Valls
Organitza: EMM Joan Valls
18 h · BALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació Gent Gran

18 h · SARDANES
XXI Trobada Sardanista i 5a
cloenda de Sardanes a les Escoles
Lloc: plaça de la Font del Lleó
Organitza: Agrupació Sardanista
Calderina

Dilluns 08
17.30 h · PORTES OBERTES
Xerrada informativa de
batxillerat i cicles formatius
Lloc i org.: Institut Manolo Hugué
19 h · INICI DE CURS
Curs de Ceràmica Creativa, a
càrrec de Roser Nadal.
Lloc i organitza: Taller d’Art
Manolo Hugué

Dimarts 09
09.30 h · FINALITZACIÓ
TRÀMITS
Finalitza el període de
presentació de sol·licituds
de preinscripció escolar (fins
a les 13.30 h) per al curs
2019-2010, al segon cicle
d’educació infantil i
ensenyament obligatori.
Lloc: OME o el centre escolar
escollit en primera opció.
Organitza: Diputació
d’Ensenyament i Ajuntament
de Caldes de Montbui

Dimecres 10
JORNADA CATALANA
DE LA MOBILITAT
Lloc: a diversos espais de Caldes
Org.: Associació de Municipis per
la Mobilitat i el Transport Urbà
(AMTU)
16 h · BINGOALIMENT
Lloc: Centre Cívic i Cultural
Organitza: Associació Cultural de
la Dona
17.30 h · STORY TIME
“The elves and the shoemaker”
a càrrec de Andrea Pavlich. Edat
recomanada: de 3 a 8 anys.
Lloc: Biblioteca de Caldes
Organitza: Cambridge School i
Biblioteca de Caldes de Montbui

Dijous 11
JORNADA CATALANA
DE LA MOBILITAT
Lloc: a diversos espais de Caldes
Organitza: Associació de
Municipis per la Mobilitat i el
Transport Urbà (AMTU)
19 h · INICI DE CURS
Curs de Joieria Ceràmica, a càrrec
de Núria Soley.
Lloc i organitza: Taller d’Art
Manolo Hugué
19 h · PRESENTACIÓ LLIBRE
“El ladrón de miedos” de Ferrán
Jurado Valderrama. A càrrec de
l’autor del llibre i Carme Arjona,
contacontes.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes

19.15 h · INICI DE CURS
Curs de Fotografia de paisatge,
a càrrec de Genoveva Sans.
Lloc i organitza: Taller d’Art
Manolo Hugué
20 h · PRESOS POLÍTICS
“Música per la llibertat dels
presos polítics.”
Lloc: plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes

Divendres 12
17 h · NERVI JOVE
Assemblea oberta dels
pressupostos participatius de la
joventut calderina.
Lloc: Sala de Plens
Organitza: Ajuntament de Caldes
19 h · XERRADA
“La Creu: Passat i Present” per
Rosa Ribas. Professora d’Art
Cristià de la Facultat Antoni
Gaudí.
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: Parròquia de Santa
Maria de Caldes de Montbui

Dissabte 13
10 h · DONACIÓ DE SANG
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Banc de Sang i Teixits
14 h · DINAR DEL SOCI
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Coral del Centre
16.30 h · FUTBOL
Can Parellada - Caldes Montbui, CF
Lloc: Camp de Futbol Municipal
Can Parellada
Organitza: FCF
18.30 h · CONCERT
“Les set darreres paraules de
Crist” de Michael J. Trotta, a
càrrec de l’Escolania Parròquia
Sant Esteve de La Garriga.
Lloc i org.: Església Santa Maria
19.45 h · FUTSAL MASCULÍ
Parets FS - CN Caldes
Lloc: Pavelló Municipal
Joaquim Rodríguez Oliver
Organitza: FCF
20 h · HOQUEI
Recam Làser CH Caldes –
CP Calafell
Lloc: Pav. Municipal Torre Roja
Organitza: RFEP
21.30 h · FUTSAL FEMENÍ
Esparreguera – CN Caldes
Lloc: Pavelló Mpal. El Castell
Organitza: FCF

Diumenge 14
18 h · BALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació Gent Gran
19.15 h · BÀSQUET FEMENÍ
CB Ripollet – CN Caldes
Lloc: Pavelló Francesc Barneda
Organitza: Federació Catalana
de Basquetbol
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TELÈFONS D’INTERÈS || Equipaments Municipals · Ajuntament: 93 865 56 56 · Biblioteca Municipal: 93 862 67 56 · Centre Cívic i Cultural: 93 865 49 77 · Espai Can Rius: 93 865 41 40 · Espai Jove El Toc: 93 865 46 55 ·
Jutjat de Pau: 93 865 00 81 · Oficina de Turisme: 93 865 41 40 · OMIC: 93 865 45 30 || Serveis · Correus Caldes: 93 865 02 49 · Taxis de Caldes: 93 865 18 17 · Deixalleria: 93 744 21 21 || Comunicació · Ràdio de Caldes: 93
865 14 51 · TV Caldes: 93 865 46 73 · Calderí: 93 707 00 97 || Sanitat · Ambulàncies: 902 23 20 22 · CAP: 93 865 41 25 · Creu Roja: 93 865 10 01 · Urgències Mèdiques: 061 || Funeràries · Serveis Funeraris Torra: 93 865 41 45
Serveis funeraris Santa Susanna (24 hores): 938 65 49 94 || Seguretat · Emergències: 112 · Policia Local: 93 865 41 41 · Mossos d’Esquadra: 088 · Bombers de la Generalitat: 012 · Bombers Voluntaris: 93 865 41 41

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Farmàcia Brunat

La frase de la quinzena

93 865 00 97 · C. Forn, 5-7

“Cada pas recorregut enriqueix al pelegrí i l’apropa
una mica més a fer realitat els seus somnis.”

Farmàcia La Rotonda

> Paulo Coelho

93 865 26 45 · C. Folch i Torres, 4

Farmàcia Codina

93 865 58 98 · Pl. Lluís Companys, 4

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

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

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

Farmàcia Tarruell
93 865 09 97 · C. Sant Ramon, 7
		
Farmàcies de guàrdia (de 22 a 00:30 h).
A partir de les 22 h, acabat l’horari
habitual de cada farmàcia, i en cas
d’urgències farmacològiques, cal trucar
a la Policia Municipal (T| 93 865 41 41).
Allà us informaran de la farmàcia de
torn, que obrirà per prestar-vos el servei
d’urgències fins a les 00:30 h. A partir
de les 00:30 h, el servei de farmàcia
de guàrdia es deriva a la Farmàcia
Viñamata (c. Museu, 20; Granollers).

DEFUNCIONS
31 de març · 83 anys
MARIANO CARRERAS GARAY
29 de març · 93 anys
JOSE BOLUDA LOPEZ
21 de març · 61 anys
MARIA ANGELES ROSES BAEZA

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

Viatgeres i escriptores
Pilar Godayol
Ediciones Eumo
Editorial 2011.
240 pàgines
Català

«Dones que van gosar» és una bona manera de caracteritzar
les deu autores que integren Viatgeres i escriptores. Totes
van escriure la seva pròpia història, al marge de la història
oficial masculina, com reclama l’escriptora nigeriana
Chimamanda Ngozi Adichie.
Lady Mary Wortley Montagu a Constantinoble, la princesa
Iekaterina Dàixkova a Europa, Mary Wollstonecraft
a Escandinàvia, Florence Nightingale a Egipte, Mary
Kingsley a Àfrica, Edith Wharton a França, Gertrude
Bell a l’Aràbia Saudita, Vita Sackville-West a Pèrsia,
Aurora Bertrana a la Polinèsia oriental i Montserrat Roig
a Leningrad constitueixen una mostra variada de la
presència de les dones en la cultura literària viatgera de
diverses èpoques.

Ariol, un burrito
como tú y como yo
Emmanuel Guibert
HarperKids, 2018
128 pàgines
Castellà

ARIOL es un burrito azul que lleva gafas.
Vive en las afueras con sus papás.
Su mejor amigo es un cerdo. Está enamorado de la
guapísima becerra de su clase.
Su maestro es un perro grande y su profesor de
gimnasia un gallo de gran tamaño.
En resumen, ARIOL es exactamente como tú y
como yo.
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Curiositats

Director de l’Institut Manolo Hugué

Jaume
Balart
Clapés

És des de fa tres anys director de l’institut, tot i que hi va entrar
el 1994, sis anys després que s’inaugurés l’actual edifici del
carrer Josep Germà. El centre ja va ser un edifici avançat a la
seva època i el projecte arquitectònic va ser finalista dels premis
FAD. És una petita comunitat per on hi transiten unes 3.000
persones, entre professors, alumnes i personal de serveis.

Jordi Rius
· L’actual edifici fa 30 anys, però
l’institut va néixer fa 45...
Sí. Va néixer al carrer Buenos Aires.
Allà s’hi està uns 15 anys. Compta amb
una FP inicial. Comença a créixer fins
que hi ha el trasllat.

Q. pascual

· Hi havia molts alumnes, aleshores?
Llavors Sant Feliu de Codines no tenia
institut, tampoc Sentmenat i Palau.
Això vol dir que havíem tingut més
de 1.000 alumnes al centre entre BUP,
COU i cicles formatius. Ara en som 750.

“Ara estem en el debat
d’impartir continguts en
front de l’assoliment de
competències educatives”

Del 02 al 15 d’abril de 2019

· Ha canviat molt l’ensenyament?
Vaig arribar a l’institut com a professor de formació professional. En aquell
moment, batxillerat i FP feia poc que
s’havien fusionat i es feien al mateix
institut. Fins aleshores, hi havia instituts de FP i instituts de batxillerat.
Cap a l’any 1997, va aparèixer la reforma educativa amb els estudis de
l’ESO. Un institut com aquest, que
històricament era gairebé un institut de catedràtics de batxillerat clàssic, es veu inundat per alumnes que
ens venen de primària amb 12 anys i
és clar, no estem acostumats a veure
nens pel centre i això costa d’acceptar
perquè l’institut viu una nova realitat.
· Ara per quin moment passa l’ensenyament a secundària?
Som en un altre debat, el d’impartir
continguts en front de l’assoliment

de competències educatives. Què
hauria de pesar més, la importància dels continguts o que l’alumne
sigui competent en determinades
habilitats? Hi ha gent que considera que els continguts són importantíssims dins del currículum i que
van a missa.
· Quina és l’oferta formativa actual del centre?
Tenim tres línies d’ESO. Pel que
fa a batxillerat, impartim el tecnològic, el científic, l’humanístic,
l’econòmic i el social. Ara acaba
de sortir, de fet ha aparegut a les
notícies, que s’està parlant d’oferir un nou batxillerat per als instituts que sembla que estigui més
adreçat als alumnes que volen fer
batxillerat però que no volen anar
a la universitat i volen fer un cicle
formatiu de grau superior. Als cicles formatius, tenim dues famílies: administració i fabricació mecànica. En administració tenim el
grau mitjà de gestió administrativa
i el grau superior d’administració
i finances. A fabricació mecànica,
tenim el grau mitjà de mecanització i el superior en programació de
la producció en fabricació mecànica –motlles i matrius. Som l’únic
cicle de motlles i matrius que es
fa a l’Estat espanyol. Tots els cicles superiors es fan amb Formació Dual, és a dir amb gairebé 1.000
hores de pràctiques a empreses.

· Pot créixer encara més l’oferta
de cicles formatius?
Ara anirem a Saint-Paul-lès-Dax
per veure certes possibilitats d’estudis. Un dels objectius de l’Ajuntament de Caldes de dinamització
turística de la vila és la balneroteràpia i si fos possible estudiar-ho
aquí. Les pretensions de créixer o
bé serien per un cicle formatiu de
balneroteràpia o bé per l’impuls de
les llengües estrangeres.
· Quines vivències has tingut en
els anys que portes a l’institut?
Els 30 anys de vida de l’institut
també són 30 anys de la vida de cadascun dels professors que hi ha
passat. Hem passat de la joventut
a la maduresa. Vaig arribar amb 28
anys i la relació que s’estableix és
entre un professorat més o menys
jove. Vaig fer amistat amb una colla
de professors i vam viatjar pel món.
El primer any vam anar a Uganda a
pujar la muntanya del Ruwenzori.
Vam fer una pinya molt maca, teníem l’equip de professors de futbol
sala, l’huracán granate que li dèiem,
que s’enfrontava als alumnes de
l’institut. Eren anys en què, a més
de treballar, t’ho passaves molt bé
perquè feies colla. Van passant els
anys, la gent es fa gran, però aquest
esperit de grup no s’ha mort.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

