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ERC i JuntsxCat
Caldes presenten els
seus candidats
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Els actes de Sant
Jordi es concentren
al Parc de l’Estació
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El taekwondista
olímpic Manel Ribot,
mestre del gimnàs Kiap
>P12

Bona Setmana
Santa a tothom!
Tornem el dimarts
7 de maig

Entre la
terra i el cel
El Grup Victòria inaugura el nou
centre termal lúdic Espai CEL
>P02-03
El nou espai lúdic s’ha construït en els antics set dipòsits del segle XVIII que servien per refredar l’aigua del balnerari Termes Victòria. Les obres que s’hi han fet han durat més d’un any. > Q. pascual
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INAUGURACIÓ | OCI

L’experiència sensorial de l’aigua
El Grup Victòria obre el centre lúdic termal Espai CEL, construït en els antics dipòsits que servien per refredar l’aigua

La intervenció que ha fet l’arquitecta Maria Almirall de l’empresa Arquetipus ha permès conservar l’arquitectura original del segle XVIII amb la volta catalana. > Q. pascual

L’

arquitectura, la història
i l’autèntica aigua termal
mil·lenària són els tres
elements que conformen
el nou centre lúdic termal del Grup Termes Victòria, Espai
CEL, que s’acaba d’inaugurar. “Podríem dir que la galeria termal la tenim
dividida en dos espais diferenciats.
D’una banda tenim l’espai lúdic, que
és l’Espai CEL, i de l’altra, el balneari clàssic, que és un espai terapèutic on fem els tractaments que hem
fet en aquesta casa des de fa segles”,
assegura Joan Anglí, que amb el seu
germà Jordi comparteix la direcció general del Grup Victòria. “El que teníem molt clar és que no volíem trencar l’essència del que som, que és el
balneari clàssic, però a la vegada teníem molt clar que al segle XXI havíem de tenir un espai termal adaptat a l’època en què estem”.
La nova oferta lúdica va adreçada
a persones que, per exemple, busquen
“termalisme de cap de setmana”. Si el

7 piscines

de diferents
característiques
conformen el
nou espai

2 hores

és el temps
destinat a gaudir
de l’experiència

Segle XVIII

L’espai CEL s’ha
construït en els
antics dipòsits
termals que daten
d’aquell segle

tractament terapèutic de l’aigua termal
comença a tenir efecte sobre la persona a partir de la segona setmana “amb
tractaments de 10, 14 o 20 dies”, Espai
CEL està pensat “per gaudir-ne unes
dues hores”, assenyala Anglí.
El que fa singular el projecte de
l’Espai CEL és que les set piscines d’aigua termal del centre s’han construït
en els antics dipòsits termals que servien per refredar l’aigua del balneari,
on s’ha conservat l’arquitectura original del segle XVIII amb l’espectacular
volta catalana, creant un espai exclusiu
que convida a la relaxació i la desconnexió. “Teníem sis dipòsits amb una
capacitat de 200.000 litres i esperàvem que l’aigua termal que arribava
a 74 graus s’anés refredant fins que
la podíem utilitzar per a banyeres o
dutxes de raig. Els dipòsits estaven en
actiu fins fa un any”, comenta el director general del Grup Victòria, que afegeix que el que s’ha fet en el nou projecte és “accedir a aquests dipòsits i
recuperar-los”. L’Espai CEL s’ha hagut

d’adaptar a l’espai disponible, on hi ha
l’estructura de la casa, amb tot de parets
mestres. L’arquitecta Maria Almirall de
l’empresa Arquetipus ha estat la responsable de la conversió de la zona dels antics dipòsits en el que és ara l’Espai CEL.

El projecte de l’Espai CEL va néixer fa quatre anys. “Primer vam anar
a veure espais històrics recuperats i
a partir d’aquí tot el procés d’obres i
la part tècnica perquè funcionin les
set piscines. Ha estat un procés llarg
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i les obres han durat un any i tres
mesos”, assenyala el directiu del
Grup Victòria.
En el conjunt de Catalunya hi
ha altres espais lúdics termals com
el Magma de Santa Coloma de Farners i l’Aquatonic de Montbrió del
Camp. “Els dos espais són espais
moderns, però nosaltres hem recuperat un espai de més de dos
segles”, destaca Anglí. A la resta
de l’Estat, hi ha alguna experiència de recuperació d’espais històrics per a ús termal, però no són
gaire sovintejats.
TRETS PROPIS
Cada una de les set piscines de l’Espai CEL té les seves característiques pròpies. De les set piscines,
n’hi ha cinc que estan entre 34 i 35
graus, un tepidari, que està a 40, i
un frigidari, que està a 15. Durant les
dues hores que es pot gaudir l’experiència, “el que hem buscat és que
cadascuna de les piscines tingui
alguna cosa especial. La idea és
que la gent pugui tastar-les totes
i s’estigui més estona en aquelles
que li facin més gràcia. N’hi ha
una de bombolles efervescents,
una altra de dolls d’aigua a diferent pressió, n’hi ha una altra que
té un cel obert, una altra d’aromàtica...”, diu Anglí. Les set piscines es
completen amb un vaporari. També
s’han reformat totes les cabines de
massatges i estètica. Algunes de les
cabines són dobles per donar cabuda a les parelles que busquen en el
nou centre termal una experiència
romàntica i puguin fer els massatges en una mateixa cabina. L’Espai
CEL es pot combinar amb teràpies
manuals com els massatges, reflexoteràpia o rituals de xocolata o amb
estades al balneari.
BANYS EL SAFAREIG
A Caldes, hi ha una oferta pública de
termalisme, els Banys del Safareig a
l’antic Safareig de Santa Esperança,
darrere de l’església. A més del bany,
es pot completar amb paquets termals com el Dia Termal, que inclou,
a més del bany, una visita guiada pel
circuit termal del nucli antic, una entrada al Museu Thermalia i un àpat a
algun restaurant de la vila. Una altra
modalitat és el Passaport PassMuseum que afegeix la possibilitat de visitar 4 museus més de la comarca.

Altres ofertes de la vila

Balneari Broquetas
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intercanvi | frança

Aprendre de
l’experiència de
Saint Paul-lès-Dax

El complex de Balneari Broquetas actualment disposa de 83 habitacions, 8 apartaments de luxe, galeria de banys termals modernista
de gran valor artístic i arquitectònic, amb sostre i detalls modernistes, sales per a massatges, tractaments corporals i d’estètica, piscina
climatitzada coberta i descoberta oberta durant tot l’any. A la galeria
de banys encara s’hi conserva una autèntica sauna romana (vaporari) del segle II, en forma d’estufa natural de pedra coberta amb una
volta, al voltant de la qual els romans s’asseien en bancs de pedra.

Hotel & Spa Vila de Caldes

Foto de família de la comitiva calderina a Saint Paul-lès-Dax. > AJ. CALDES

Des de la seva fundació, l’edifici es va convertir en un important
centre cultural on artistes com Manolo Hugué, Picasso, Miró o
Mir es reunien habitualment per fer-hi tertúlies. El pas del temps
el va deixar obsolet, pel que els nous propietaris, la família Campos
–propietaris també del Broquetas–, van fer la reconstrucció total
de l’edifici, que es va reinagurar el 1992. Hotel & Spa Vila de Caldes
és l’únic Balneari de Caldes Bed & Breakfast amb Spa. L’estrella és
el circuit termal que es fa totes les tardes en varis torns i durant
60 minuts en què els clients poden gaudir de piscines termals amb
cascada cervical, sauna, jacuzzis i dutxa bitèrmica.

Disset representants calderins va
viatjar la setmana passada a França
per participar en l’intercanvi d’experiències i coneixements entre
les viles agermanades de Caldes de
Montbui i de Saint-Paul-lès-Dax.
Durant la seva estada han visitat
balnearis i circuits termals, la fàbrica municipal de creació del fang
termal i els espais per a la seva aplicació terapèutica. També han entrat en contacte amb l’Institut de
Termalisme de Dax, que depèn de
la Universitat de Bordeus. Des de fa
20 anys, aquest institut ofereix formació d’agent termal (600 h) equivalent a un grau mig de formació
professional. També destaca de l’estada les visites al Collège Danielle
Mitterrand i el Lycée Haroun Tazieff de Dax per valorar possibilitat de fer intercanvis entre grups
d’alumnes calderins i francesos o es-

tades estudiantils de llarga durada.
El grup de calderins va tornar
amb informació valuosa sobre formes diferents d’aprofitar els recursos termals, com ara convertir-los en una forma de prevenció
sanitària reconeguda i finançada
per l’administració pública o en
una sortida professional de prestigi i de gran utilitat sociosanitària.
Gràcies a aquest viatge sorgeixen
tres grans eixos que amplien les
potencialitats de l’agermanament:
el termalisme sanitari, l’intercanvi
entre estudiants i la formació professional basada en el sector termal i el sentiment de comunitat i
de col·laboració entre les dues poblacions europees.
Caldes de Montbui rebrà una comitiva francesa al novembre, que
culminarà aquesta experiència
d’intercanvi sectorial.
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Augmenten els casos d’al·lèrgia
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NOTÍCIES BREUS

El CAP registra més visites i nous diagnòstics respecte al 2018

mossos d’esquadra | condecoracions

L’inspector en cap, Manuel Ruiz,
guardonat amb la medalla de bronze
La floració de determinats arbres provoquen que hi hagi un augment de les reaccions al·lèrgiques. > j. serra

Redacció

E

l fet que durant l’estació primaveral proliferin les reaccions
al·lèrgiques és habitual any rere any. En
època de floració de
plantes i arbres i, per tant, d’important quantitat d’al·lergen concentrat en l’ambient, es desencadenen
un seguit de mecanismes biològics
que, depenent de la predisposició i
característiques de cada persona,
poden generar reaccions desmesurades en el nostre organisme.
És el que es coneix com a ‘al·lèrgia
primaveral’ i al CAP de Caldes de
Montbui s’han vist incrementats els
nous casos diagnosticats, i el regis-

tre de visites per aquest motiu, respecte l’any passat. Mentre al març
del 2018 es registraven 72 visites i 17
nous usuaris diagnosticats, enguany
han estat 97 visites per reaccions al·
lèrgiques i 31 nous diagnòstics des
del centre de salut calderí.
Segons Carles Monsó, metge de família del CAP Joan Mirambell i
Folch, “cal remarcar la importància del canvi climàtic en el desencadenament d’aquestes al·lèrgies,
així com la contaminació, que condiciona una alta concentració de
fums i partícules en suspensió, i
hàbits no saludables com el tabaquisme”. No obstant això, els causants més habituals en el nostre
entorn “són les gramínies i la parietària, planters urbans, oliveres, pins i bedolls”.

Tot i no existir un perfil de pacient
determinat, més susceptible a patir
aquest tipus d’al·lèrgies, sí que es reconeix “una predisposició genètica,
possiblement per estructura immunològica heretada”, i es diferencien franges d’edat més vulnerables,
“que són aquelles persones en què
la immunitat és més potent, com els
nens, adolescents i persones joves”.
En qualsevol cas, Monsó recorda un
seguit de mesures preventives generals que poden tenir-se en compte durant la primavera, com evitar
les sortides al camp i les activitats
a l’aire lliure en els dies de més concentració de pol·len; refrescar amb
freqüència les mans, nas i ulls amb
aigua; mantenir les finestres de casa
tancades durant el dia, o evitar l’ús
d’escombres en la neteja de la llar.

COOPERACIÓ | DDHH

La vulneració de drets: una crua realitat
Caldes va rebre la visita de cinc activistes vinguts d’arreu del món
Edda Pando, Hassana Aalia, Amnada Quijano, Candida Chévez i Leonard Rentería són els cinc activistes
i defensors dels drets humans que van visitar Caldes
de l’1 al 6 d’abril per adreçar-se a la població i, més
especialment, als joves calderins.
Amb motiu de l’edició de primavera del projecte de
sensibilització Ciutats Defensores dels Drets Humans
al qual s’hi va sumar la vila l’any passat, els visitants
provinents del Sàhara Occidental, El Salvador, Camerun i Colòmbia van acostar-se als joves per transmetre’ls la crua realitat de les seves comunitats, on els
drets humans són vulnerats sense patir conseqüències: “La nostra tasca és apropar les nostres realitats a la població, explicar-los tot el que està passant als nostres països”, comentava Hassana Aalia,
exiliat polític i perseguit per les autoritats marroquines des de l’any 2010.
La seva lluita ha transcendit més enllà de les seves regions i sota la protecció de la comunitat internacional
els activistes segueixen la incansable lluita amb l’objectiu comú de la conscienciació social arreu del món.

En el marc del Dia de les Esquadres, en què es reconeix anualment
l’actuació meritòria dels membres del cos de Mossos d’Esquadra i altres cossos policials, l’inspector en cap, Manuel Ruiz, va ser condecorat amb la medalla de bronze amb distintiu blau. El guardó ha estat
motivat per la seva “destacada professionalitat, distinció i compromís envers les seves funcions, i col·laboració amb la Policia de la
Generalitat-Mossos d’Esquadra”.
D’altra banda, la Direcció de la Policia de la Generalitat també va atorgar felicitacions a la caporal Rosario Carpio, i als agents Marc Casamian i José Antonio Velasco, tots ells membres de la Policia Local de
Caldes de Montbui, l’11 d’abril, en un acte celebrat per la Regió Metropolitana Nord a Bigues i Riells.

JOVENTUT | NERVI JOVE

Es resol la distribució del pressupost
Una quarantena de joves van assistir, divendres passat, a l’Assemblea
Oberta per dur a terme la selecció final de les activitats que rebrien
el pressupost juvenil que posa a disposició l’Ajuntament de la vila.
Aquesta sisena edició del Nervi Jove ha comptat amb 19 propostes
presentades, 1.710 vots virtuals i 10.266 visualitzacions a les xarxes
de les diferents candidatures. De tot plegat, s’han seleccionat 12 propostes, dividides en dues categories: 9 propostes són candidatures
de joves a partir de tercer d’ESO (que comptaran amb 6.000 € per a
dur-les a terme), i 3 propostes són derivades dels joves majors d’edat
(i comptaran amb 2.000 € per al seu finançament). D’entre aquestes
activitats seleccionades, destaquen les sortides al Dulce Weekend, a
la Molina, el torneig de futbol femení, l’Escape Room, la competició
d’escúters o el concurs de música d’artistes novells.

EDUCACIÓ | ANIVERSARI

Un brindis pels 10 anys de la Xarxa 0-6

Els joves amb Leonard Rentería, el 6 d’abril. > AJ. CALDES

La Xarxa 0-6 de Caldes de Montbui, col·lectiu format per professionals de l’educació de la primera infància de la vila termal, va celebrar
el divendres 5 d’abril el seu 10è aniversari a la Sala de Plens del consistori, amb una trentena d’assistents.
L’acte va ser presentat per la regidora d’Educació, Roser Guiteras, i va
continuar amb el visionat d’un resum sobre la feina feta pel col·lectiu
durant els 10 anys de dedicació a la vila. Abans de la creació de l’entitat, Caldes no comptava amb cap organisme que lligués tota la primera
etapa de desenvolupament de l’infant, i al 2007 es va aprovar la constitució de la Xarxa 0-6 amb la finalitat de crear una comissió de treball
que vinculés professionals d’educació infantil 0-3 i 3-6, i les famílies.
L’acte de celebració va comptar, també, amb l’assistència d’Imma Brugarolas, psicodepagoga, mestra i educadora infantil, que va conduir la
conferència “El valor d’educar de 0 a 6 anys”.

Del 16 d’abril al 07 de maig de 2019
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Premis | JORDI SOLÉ

POLÍTICA | eleccions municipals

Pineda: “Som garantia de bon govern”
ERC Caldes va presentar en un acte públic la seva candidatura, el dissabte 6 d’abril
La plaça que ret homenatge al dia en
què es va celebrar el referèndum de
Catalunya, l’U d’Octubre, va acollir el
dissabte 6 d’abril a la tarda la presentació a la ciutadania de la candidatura d’ERC Caldes de Montbui a les
eleccions municipals del 26 de maig.
Sota l’atenta mirada de més d’un
centenar d’assistents, Núria Carné,
portaveu del grup municipal i actual
regidora del consistori, va conduir
l’acte, que va iniciar-se amb la presentació de cinc dels integrants de
la nova “llista cremallera” d’Esquerra, encapçalada per Isidre Pineda.
Dalt de l’escenari va conversar
amb Carné el també regidor Jaume
Mauri; Angeles Llive, de la Secretaria Local de la Dona i la Secretaria Comarcal de Nova Ciutadania;
l’arquitecte Jordi Martín, i els independents que s’han sumat al grup,
el bomber i coordinador de l’Escaldàrium, Pep Busquets, i Laia Cuscó,
directora d’una escola de dansa i
arts escèniques de Caldes.
Durant la roda de presentacions i
preguntes, els cinc integrants de la
llista d’ERC van expressar el seu
agraïment, ganes i il·lusió per treballar plegats per Caldes, i van reconèixer les aptituds de Pineda per liderar

Solé en l’acte a Madrid. > CEDIDA

Guardó al Millor
Parlamentari 2019

Al centre, el cap de llista d’ERC de Caldes, Isidre Pineda, envoltat dels membres de la seva candidatura. > I. HIJANO

el projecte que delega l’actual alcalde, Jordi Solé: “És la millor aposta
per Caldes”, declarava Llive.
Solé, al capdavant del consistori des
de fa 12 anys, es retira de la política local per afrontar noves etapes.
No obstant això, va decidir donar un
pas al costat quan “vaig tenir claríssim que la continuïtat del projecte d’ERC la teníem garantida”,

i afegia que “votar l’Isidre és votar
per seguir endavant, per seguir
transformant i millorant el nostre
poble. El nou alcaldable té el 150%
de la meva confiança i suport”.
El nou cap de llista d’ERC Caldes
també va tenir paraules per als assistents: “ERC Caldes som garantia de bon govern, de proximitat,
de bona gestió, i estem preparats”.

En el repte de “continuar el camí
per seguir fent de Caldes un
poble on ser feliç”, Pineda no es va
oblidar dels presos polítics: “Vaig
prometre a Romeva que guanyaríem les eleccions municipals
per seguir reivindicant la llibertat del poble que l’ha vist créixer.
I no serem feliços fins que el Raül
sigui lliure!”.

Jordi Solé, l’alcalde de Caldes de
Montbui i eurodiputat d’ERC, va
rebre el premi al Millor Parlamentari de l’any, la nit del 9 d’abril, a
la gala Distinciones Diario 16 celebrada a Madrid.
A l’acte de lliurament dels guardons es reconeix la tasca de personalitats, empreses i institucions
que han destacat al llarg de l’any
en diferents àmbits.
El calderí, que va rebre la distinció de manera compartida amb
Pablo Businduy, de Podemos, va
ser l’escollit “per obrir, a escala
europea, la lluita sobre la necessitat d’una democràcia real en
totes les institucions al servei
dels ciutadans”, segons Diario16.

POLÍTICA | ELECCIONS MUNICIPALS

MOBILITAT | JORNADA CATALANA

Pere Morcillo, cap de llista de JuntsxCat

Caldes de Montbui es converteix en
l’epicentre del transport flexible

El passat 9 d’abril, des de Les
Cases dels Mestres, Pere Morcillo
va presentar oficialment la seva
candidatura a l’alcaldia de Caldes
de Montbui a les pròximes eleccions municipals com a cap de llista
de Junts per Catalunya.
Morcillo, veí de la vila termal des
del 1980, és el president de l’Agrupació Local del PDeCAT a Caldes
des del gener del 2018, i milita per
JuntsxCat des de la seva formació.
Segons el sotsdirector d’oficina en
diferents sucursals d’una entitat
bancària durant més de 36 anys,
“aquesta candidatura és un reflex del que és Junts per Catalunya del president Puigdemont, és
a dir, una candidatura transversal formada per calderins i calderines amb sensibilitats diferents,
però amb un objectiu comú: millorar la qualitat de vida dels
veïns i veïnes de Caldes”.
Pere Morcillo afronta el nou repte
de liderar “un equip molt preparat”, segons el nou alcaldable de
Junts per Catalunya, “amb il·lusió,
idees i programa renovats”.
Tot i que en breu s’aniran coneixent
els detalls del programa electoral,
Morcillo avança que es pretendrà
“resoldre els dèficits que tenim al

Sagalés, al centre, amb Solé i Isidre Gavín en els Premis MobiliCat > AMTU

Pere Morcillo durant l’acte de presentació, dimarts passat. >JUNTS X CAT-CDM

poble: posar l’accent en polítiques
socials amb millores en l’accés a
l’habitatge; cercar solucions per
als col·lectius més vulnerables;
esdevenir un referent cultural i
turístic, i reactivar la indústria i
el comerç local”.
No obstant aixó, el principal propòsit és trencar amb la majoria absoluta en aquest nou mandat: “Desit-

gem un resultat que afavoreixi un
govern municipal sense majoria
absoluta, que sorgeixi del pacte i
l’entesa, i en què aconseguim que
tothom se senti representat en el
seu Ajuntament a través d’una
administració exemplar”.
Al final, la proposta passa per “un
projecte amb què el màxim de vilatans se sentin identificats”.

Centenars d’assistents d’arreu de Catalunya, i d’àmbit internacional,
van trobar-se a Caldes els dies 10 i 11 d’abril en el marc de la XV edició
de la Jornada Catalana de la Mobilitat, organitzada per l’Associació de
Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU).
Durant aquests dos dies, la vila va ser l’epicentre de reflexions entorn
el transport flexible, temàtica sobre la qual s’ha focalitzat l’edició i que
significa una nova modalitat de transport públic en què l’oferta s’adapta a la demanda real existent, amb noves proves pilot previstes a Catalunya a partir de la tardor.
L’alcalde de la vila, Jordi Solé, i el vicepresident d’AMTU, Jaume Mauri,
van inaugurar l’edició des del Casino de Caldes, i a partir d’aquí van
desenvolupar-se les diferents xerrades, actes, el fòrum i l’entrega de
Premis MobiliCat. En aquests últims, Francesc Sagalés, president de
l’empresa calderina Sagalés, va rebre un dels dos Premis d’Honor, a
mans del secretari d’Infraestructures de la Generalitat, Isidre Gavín.

Del 16 d’abril al 07 de maig de 2019
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Agermanament i termalisme
entre Caldes i Saint-Paul-lès-Dax
et anys es diuen ràpid, però set anys d’agermanament amb la població francesa de Saint-Paul-lès-Dax han donat per grans intercanvis d’experiències. Fins ara hem
promogut i conegut les cultures d’ambdues
viles i, per això, entitats culturals locals com els diables, els
castellers o estudiants de francès calderins –per posar tres
exemples– han participat en intercanvis en anys anteriors.
Doncs bé, la setmana passada i per primera vegada, vam
impulsar un intercanvi de coneixements termals. Val a dir
que el punt de partida és totalment diferent, nosaltres fa
més de 2.000 anys que som un poble termal, en canvi, els
nostres amics de Saint-Paul-lès-Dax van descobrir que tenien aigua termal ara fa tot just 30 anys, de manera casual,
mentre buscaven petroli. I també cal destacar que l’enfocament i el sistema de gestió del termalisme a Catalunya
i a França és totalment diferent: el nostre s’enfoca més en
la bellesa i el benestar així com també amb la Imserso, i el
seu s’especialitza més en la salut, gràcies a la sanitat pública, per a qualsevol edat. Així també ho van poder copsar els representants dels balnearis del sector privat de
Caldes que van acompanyar la delegació. Aquest grup de
treball també estava format per tècnics municipals relacionats amb el turisme i termalisme, desenvolupament
econòmic, participació ciutadana i, sobretot, d’educació.
Entre d’altres, vam poder visitar l’Institute du Thermalisme –creat l’any 2000– de la Universitat de Bordeus per
conèixer el grau en Termalisme (2 anys de matèries comunes del món de la salut i 1 any d’especialitzacióen gestió de l’aigua amb finalitats sanitàries o gestió dels centres termals de salut i benestar) així com el Titre Agent
Thermal. Hem aprofitat, doncs, per conèixer la seva experiència en la tipologia d’estudis que ofereixen per preparar els estudiants i futurs treballadors dels balnearis...

Democràcia fallida

Junts per Catalunya (Caldes de Montbui)

Un equip amb el Pere
al capdavant

L’

a democràcia representativa és a dia d’avui
un model en fallida per moltes raons. La
participació ciutadana no es pot limitar
a dipositar un vot en una urna i esperar
una legislatura sencera per tornar a exercir aquest dret fonamental. Aquest model ha evidenciat
greus problemes cada cop més visibles: la corrupció i el
nepotisme en són exemples dins una dinàmica d’abús de
poder en general ben estesa.
Malauradament, el marc descrit és en el que ens hem educat i som conscients de la feina i l’esforç que requereix el
canvi, però entomem el repte. Davant aquesta constatació,
proposem la participació ciutadana com a eina més democràtica i eficient a l’hora de prendre decisions que afectin
de manera significativa la nostra vila, ja sigui pel seu cost
econòmic o per la seva transcendència en altres àmbits.
Entenem que aquest canvi de model comporta un repte
complicat a curt termini, però esdevé molt més satisfactori i eficient a la llarga. Amb aquesta proposta assumim
una gran responsabilitat que ens fem nostra des del principi fins al final, però declarem també públicament que
no anirem mai contra els nostres principis programàtics.
Així doncs, si s’hi arribés a un punt de conflicte, posaríem
les nostres responsabilitats a disposició de la ciutadania,
que és qui ha de tenir sempre l’última paraula.
La forma de desplegar aquest projecte és potenciar el teixit associatiu de la nostra vila i impulsar la seva creació
allà on es detecti una mancança. Tot això facilitant espais
i recursos per fomentar la reflexió, el debat i la presa de
decisions col·lectiva. I, és clar, sempre prioritzant la opinió de les persones directament afectades per les decisions que es prenguin, així com aprofitant l’experiència
i la professionalitat dels treballadors públics del nostre
Ajuntament per executar-les de la manera més eficient.

any 2015 vam iniciar un nou projecte polític a Caldes basat amb el sentit comú i
la millora del benestar de les persones.
Aquest projecte ara tindrà continuïtat
amb Pere Morcillo com a candidat a l’alcaldia, acompanyat per Joan Tarradas, Sandra López,
Jaume Coll i Maria Dalmau com a cinc primers integrants
de la llista electoral. Les persones que formen part de la
nostra candidatura, que farem públiques els propers dies,
combinen l’experiència amb la joventut i troben l’equilibri amb visions polítiques transversals en què tothom s’hi
podrà sentir identificat.
En aquest moment clau, el nostre projecte se situa sota el
paraigua de Junts per Catalunya i la candidatura a Caldes
mantindrà aquest nom íntegrament. Creiem que Junts per
Catalunya ha de vertebrar el catalanisme, el sobiranisme
i l’independentisme primerament als consistoris municipals i finalment al Govern de Catalunya. Com diu el president Puigdemont, la força real de la nostra societat i de
les nostres institucions sorgeix del territori, amb la gent
de carrer que decideix dedicar el seu temps per intentar
millorar el futur de tothom.
I el nostre projecte per Caldes tindrà la força i la convicció
dels nostres dirigents empresonats i a l’exili. Cal tenir molt
present que la lluita per un país independent i per unes
institucions lliures només té un objectiu: millorar el benestar de tota la gent que hi viu. I aquí rau la gran importància de les eleccions municipals d’aquest maig: Només
des d’uns consistoris municipals forts es podran sumar
prou forces per seguir lluitant per un futur millor per a
tothom. I Caldes de Montbui no serà menys.

Units per Caldes

PPC Caldes de Montbui

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

PSC Caldes de Montbui

28A: Fes que passi

Cal una societat informada!

T

A

ransició energètica. SMI de 900€. Contractes de lloguer d’habitatges de duració mínima de cinc anys. Aquests són només tres
exemples del que ha suposat un canvi de govern central des de un govern de dretes cap
a un govern d’esquerres. Sabem que el mitjà en què llegeixes aquest article és un mitjà de caire municipal i que
qui escriu aquestes paraules és un membre de l’agrupació
local de Caldes de Montbui, però m’agradaria que fessis
una reflexió: et sonen gaire llunyanes, aquestes tres mesures? Oi que no? És perquè el govern de Pedro Sánchez
governa per a les persones del carrer com tu i com jo. Es
preocupa perquè totes i tots visquem en una societat més
justa, en què la teva economia no sigui un factor determinant per l’educació de les teves filles i fills. En què la
sanitat sigui accessible per a tothom tingui els ingressos
que tingui. En què s’incrementin els salaris. En què puguis signar un contracte de lloguer a cinc anys. En què
es comenci a fer una transició cap a energies renovables
de manera ordenada i tenir un aire més net, unes ciutats
lliures de contaminació. En què es millorin les infraestructures del tren de Rodalies. Per tot això i més, perquè
aquesta tendència de millores en la societat no s’aturi, et
demanem que votis socialista en les properes eleccions generals del 28A. Arnau Ramírez, veí de Sant Feliu de Codines, és a les llistes per Barcelona. Si totes i tots votem
socialista aconseguirem que el nostre company esdevingui diputat. T’imagines tenir un diputat tan proper? No et
quedis a casa el diumenge, surt a votar. El teu vot també
suma. #FesQuePassi

ra és el moment d’estar ben informats, la
societat ha d’estar informada de tot per tal
que pugui fer un vot responsable.
La primera meta, la tenim en les eleccions
generals d’aquest abril. Tots i totes sabem
com estan d’intoxicats certs missatges polítics, siguin o
no de la nostra tendència política. Les fake news enterren els grans problemes del segle XXI per tal d’embrutar
quelcom que seria rellevant. Ara bé, la premsa amb valors, la premsa de proximitat, està fent un bon camí per
tal de fidelitzar lectors.
Sabem que els canvis o, com se sol dir, la frase “obrir les
finestres”, ajuden a regenerar l’aire i fer que entrin idees
noves i persones amb altres maneres de procedir. Aquest
pensament té molta importància en la política nacional i,
també, en la política local, quan se sobrepassen els límits
de la famosa línia vermella.
A la vida, s’ha de tenir altura de mires, mirar més enllà
d’un mateix per veure un projecte o un somni realitzat.
Per tant, mirem més enllà i classifiquem molt bé les “muntanyes de fum” i no deixem que ens despistin del que realment és rellevant per al nostre poble!

L’habitatge social,
l’assignatura pendent

l’

habitatge és, sense dubte, un dels problemes principals del nostre poble. La
manca d’oferta i l’elevat preu dels lloguers
dificulten l’accés a l’habitatge a la ciutadania, especialment a la gent jove.
La política local d’habitatge ha brillat per la seva insuficiència durant aquesta legislatura. No volem dir que no
s’hagi fet res, sinó que s’ha fet ben poc si tenim en compte que ha dia d’avui l’ajuntament només ha comprat 5 habitatges per us social. Sorprenentment el passat dia 4 de
març l’ajuntament va fer públic un avantprojecte d’habitatges social son es preveu la construcció de 16 habitatges repartits amb tres plantes. Benvinguts siguin, però
estem segurs que és una mesura totalment insuficient si
ho comparem amb el que estan fent a altres municipis.
Les xifres parlen per si soles i la comparació evidencia la
insuficiència de les polítiques locals el nostre poble, per
tal de resoldre un problema tant urgent com és l’habitatge,
així mateix no podem oblidar les necessitats dels nostres
avis i les persones amb discapacitats, plantejant també la
construcció de pisos tutelats municipals amb servei d’infermeria, súpervicio i neteja.
La política d’aparador no és la millor resposta a les necessitats ciutadanes.
Calen menys titulars amb campanya i més idees i projectes al servei de les persones.
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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.

Escoltant la remor
de la pluja
> Domènec Sánchez Riera
De vegades tenim a tocar uns
petits plaers que, de tan febles,
ni tan sols ens adonem que els
tenim a tocar, al nostre abast. A
més, som tan rucs que, de no ser
per una circumstància puntual,
no els gaudim ni anem al seu encontre per mandra intel·lectual o
per preferir altres esbarjos que,
manipulats per la societat en què
estem immersos, aquesta ens proposa, amb el secret o no tan secret velat d’adotzenar-nos.
Avui a mitja tarda (quan les
muses m’han visitat) se m’ha
presentat aquesta circumstància puntual: escolto la remor de
la pluja; son les 18:30; estic amb
pau amb mi mateix; gaudeixo de
salut i tinc a les mans el volum
de Víctor Català (Caterina Albert) Tots els contes. Llegir el català, per als que tenim la sort que
aquesta parla sigui el nostre idioma matern, és tot un luxe; aquest
té una sonoritat, una força i un
poder d’atracció que et fa sentir
més d’aquesta terra. Em pregunto
si entre altres raons de la discriminació de sexe, Caterina Albert
va adoptar el seu pseudònim per
aquesta o semblant raó.

Aquest escrit nomes pretén plasmar el que comporta la pau d’esperit d’un moment determinat
però a la vegada vol convidar a
qui llegeixi això que adopti el
“vici” de llegir i, si no domina el
català, que ho faci precisament
amb aquest idioma. Com d’habitud, quan més ho faci, més ho
farà. (Ho diu un autodidacta.)
Sinó no ho fem així (és quelcom
que penso molt sovint) podríem
perdre aquest tresor lingüístic. El
més probable és que aquesta recomanació no tingui el ressò que
voldria aquest vostre conciutadà,
però com deia aquell: de mica en
mica... doncs aixó.
Gracies per la paciència de llegir-me.

Pasqua: fullaraca i
aprofitats, fora!
> Quim Campistron
El dia anterior, el van reconèixer
com a Rei, demanant-li a crits que
els salvés, citant així, el Salm 118:
25-26, tot un càntic d’acció de gràcies a Déu pel fet de donar la victòria al rei del poble. Però no van

passar d’aquí: ni compromís per
seguir-lo, ni donar la cara per reconèixer-lo com el qui i què és. El
seu passotisme, quan no el seu
rebuig despietat, mostrats en els
esdeveniments aquella setmana,
així ho van mostrar: molta lloança a volum alt, però nul compromís pràctic amb Ell. Molt soroll
per no res, vaja.
L’activitat al temple és frenètica
en aquells dies assenyalats. Però
Jesús vol indicar que el ritus religiós no té valor en si mateix,
només és simbòlic, el que és veritablement important són els
fruits de la fe compromesa amb
Déu viu i actiu. Dona un cop d’ull
panoràmic al lloc i, com que es
hora de recollir-se se’n va al poble
veí de Betània, segurament a casa
dels seus amics, els germans
Llatzer, Marta i Maria. Ja tornarà l’endemà per fer la feina. I comença amb una figuera (Marc
11:12-14). És bonica, frondosa. Satisfacció visual que produeix bon
estat d’ànim i autocomplaença.
Les seves fulles serveixen per
tapar nus i mancances (Gènesi
3:7), però no satisfan la fam. De
la mateixa manera que la lloança
i l’activitat cúltica poden “tapar”
la hipocresia i el fariseisme, però
no poden saciar la fam de paraula viva de Déu.
Després de la figuera, li toca el
torn al temple (Marc 11:15-18).
¿Perquè es fa servir? No per la fi-

nalitat amb què es va construir:
ser el lloc comunitari on s’adorés
i beneís Déu, on es practiqués la
humilitat i dependència de Déu,
on es mostrés de manera visual el
lliurament a Déu i als altres. Però
en la pràctica és “cova de lladres”,
diu Ell. Té suc la definició feta per
Jesús. Està dient que, començant
pels líders, i seguint pels seus acòlits –afalagadosos i babosos–, l’han
convertit en el lloc on el seu modus
vivendi es fa palès, usant-lo per a
benefici propi en el seu ampli espectre d’interessos, i per això el
cuiden i el defensen a ultrança.
Remarco que he dit “lloc comunitari”, però no “únic lloc”.
A partir del Nou Pacte, i per la
gràcia de Déu, cada persona que
es lliura al Crist de l’Evangeli, és
temple de Déu (1ª Corintis 3:16).
Així que, a veure com es sobreedifica. Cadascú/na ha d’analitzar si
la seva vida (doctrina, sentiments,
criteri, acció, etc.) està fonamentada sobre la millor base. Alhora,
ha de fer el mateix per veure si
ell/a mateix/a és bona base per a
la següent pedra viva de l’edifici
comunitari. Si Jesús ha de venir
a tirar per terra “la meva taula”,
entengui’s: posició, criteri personal menys o menys ben estructurat, bona fama davant els altres a
qualsevol preu, i un llarg etcètera. Serà bo, saludable, beneficiós
i engrescador no barrar-li el pas
i deixar-lo fer.

#CaldesdeMontbui

@ecunill

@sonia.berengueras

@quimdasquens
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Concert de joves intèrprets a l’EMM Joan Valls

Concert de primavera de l’OMC

El divendres 5 d’abril a les 20 h va tenir lloc a la Sala Noble de Can Rius el Concert de
Joves Intèrprets, organitzat per l’Escola Municipal de Música Joan Valls, en què una
cinquantena de persones van gaudir del talent dels joves intèrprets. En aquest concert
van participar els alumnes de l’escola que van fer el pas del nivell elemental al nivell
mitjà el curs passat i alguns alumnes convidats. Durant el concert es van poder escoltar
clarinets, violins, pianos, guitarres i saxos i es va mostrar el talent d’aquests joves músics interpretant obres de Schumann, Lefevre, Brahms, Moustaki, Chédevile i Demar.

El diumenge 5 de maig, a les 12 h, tindrà lloc a la Sala Noble de l’Espai de Can Rius el Concert de Primavera de l’Orquestra Municipal
de Caldes de Montbui. Després d’uns mesos d’assajos i sota la direcció de Francesc Vidal, l’Orquestra Municipal oferirà un segon concert a la vila de Caldes. La plantilla estable, de més de 20 músics,
ha preparat un repertori molt variat i amè, que combina músiques
de pel·lícules, música catalana i música de grans autors francesos.

diada | literatura

Un Sant Jordi post-Setmana
Santa, al parc de l’Estació
El consistori potencia la reunió dels actes en un sol espai, per la incertesa de vendes dels comerciants

Previsió d’èxits
en vendes:

El millor d’anar
és tornar
Albert Espinosa

Albert San Andrés

L

a diada de Sant Jordi és la
festa en majúscules dels
catalans, en què el llibre i
la rosa no poden faltar en
una jornada que tot i no
ser festiva aplega un gran nombre de
calderins als voltants del parc de l’Estació, espai que focalitza aquesta celebració. Un any més, el consistori calderí ha potenciat el programa al parc,
ampliant fins i tot els actes que se celebraran, davant la incertesa dels comerciants –tant llibreters com floristes– en
un any en què Sant Jordi cau just després de Setmana Santa.
“Aquest Sant Jordi cau en un
dia poc habitual, entre campanyes
polítiques, però no per això lluirà
menys i deixarà de ser la festa més
emblemàtica dels catalans i catalanes i continuarem endinsant-nos en
el parc, un espai molt cèntric i concorregut” va explicar Isidre Pineda, regidor de Cultura, en la presentació feta
al parc aquest divendres passat, juntament amb representants d’algunes
de les entitats participants en la Diada.
A banda de les paradetes de llibres
i roses, les principals novetats d’aquesta edició seran la pintada de la pancarta de Sant Jordi dels castellers, que com
explica el president de l’entitat, Dídac
Mayol, “serà un taller en què tots els
nens podran deixar la seva petjada
en una pancarta, per després desplegar-la en un pilar de quatre”. Després
d’uns anys d’absència dels castellers en
aquesta festivitat, Mayol explica que
“teníem ganes de ser més participatius al poble i fer-nos veure. I no hi ha
res millor que Sant Jordi per fer-ho”.
Ràdio Caldes també serà una de
les novetats d’aquesta edició, ja que farà
un programa en directe des de la paradeta. “Des de les cinc de la tarda fins
a les vuit farem programació especial per emetre el que passi al parc durant la jornada” afirma Ferran Monter,
responsable de la programació.
Actes més clàssics com la marató de contes, la representació de la llegenda de Sant Jordi, el lliurament de

Sakura
Matilde Asensi

El último barco
Domingo Villar

Fotografia oficial de la presentació de la Diada de Sant Jordi al parc de l’Estació. > A. SAN ANDRÉS

Digues un desig
Jordi Cabré

premis del concurs literari de l’escola El Calderí o el de punts de llibre de la biblioteca seran algunes de
les activitats clàssiques de la jornada, que s’allargarà durant tota la setmana amb iniciatives com la lectura
a la Fundació Santa Susanna de dimecres, el concert de handpan de Javier Prieto a l’Stage o la III Trobada
de Bèsties de Foc al parc de dissabte a la tarda, de què Paula Lance, cap
de colla dels Diables afirma que “tindrem nou bèsties en una festivitat
que va sobre rodes” i en què la novetat principal serà la bèstia de Sant
Pere de Ribes.
COMERCIANTS AMB INCERTESA
Aquest any, però, Sant Jordi arriba
després de Setmana Santa, motiu
que fa que l’escepticisme dels comerciants sigui màxim: amb quatre dies

festius molta gent marxa de vacances
i les compres de la setmana anterior
poden quedar força aturades.
Tot i això, Daniel Calvo, propietari de la Llibreria Calvo-Boluda, té una
previsió bona, encara que “això pot
deslluir una mica la festa, no sabem
com vindrà la gent després de les
vacances”. Calvo creu que “el dia de
Sant Jordi ens ho trobarem tot de
cop i els dies d’abans seran una mica
perduts, ja que no crec que les compres s’avancin a l’inici de la Setmana
Santa”. Pel que fa a vendes, Maribel
Llobet, del quiosc-papereria Arturo, avança que per Sant Jordi “hi ha
certa tendència a vendre molts llibres sobre la independència i novel·
la negra –tot i que és un dels èxits
durant tot l’any–, seguit pels llibres
de cuina i d’autoajuda”.
En literatura juvenil, Marina Me-

neses, de la llibreria infantil-juvenil Joc
de Paraules, afirma que “la previsió
són vendes de llibres tipus diari i de
fantasia” en què “El diari d’en Grec” o
“El diari de Nikki” han donat el relleu
a èxits anteriors com Jeronimo Stilton. Els youtubers també són tendència entre els adolescents.
En la part més florida, la previsió de vendes de les floristeries va de
les 500 a 1.000 unitats de la Floristeria Pieres i Masclans a les 2.0002.500 d’Art Floral Penélope. “El
volum de vendes és imprevisible,
depèn de com vagi el dia, tot i que
és una festa qn què tothom compleix” explica Emília Pieres, mentre que Penélope Utrilla afirma que
“tot i ser una incògnita, Sant Jordi
és Sant Jordi”, la tendència segueix
sent la rosa vermella en un “75-80%”,
tot i que les grogues pugen en vendes.

El fill de l’italià
Rafel Nadal

Esperança i llibertat
Raül Romeva
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sardanes a l’escola | ballada popular

Rotllana sardanista gegant al Bugarai

Una de les escoles participants al pavelló. >CEDIDA

La ballada més popular del curs va tenir lloc el diumenge 7 d’abril amb
la participació de les quatre escoles de Caldes, l’Agrupació Sardanista,
la Cobla lo Castell i les poblacions de Mollet del Vallès, Granollers, Les
Franqueses, La Garriga, Martorelles, Palau-solità i Plegamans, Moià i
Sant Cugat. L’edició d’enguany es va haver de traslladar al pavelló Bugarai a causa del mal temps i allà es van trobar centenars de balladors en
el marc de la XXI Trobada Sardanista de Caldes de Montbui i la cloenda
del programa “El país a l’escola”. Els 208 joves de 4r i 5è de primària de
les quatre escoles calderines van demostrar el que han après gràcies al
projecte que fa entrar la sardana a les aules.

L’actuació de Flaustaff va ser el 6 d’abril. > T. FLAQUÉS

MÚSICA | FESTIVAL EUROPEU

arqueologia | tübingen

Flaustaff en un
Festival a Polònia
El conjunt de flautes travesseres, Flaustaff, va presentar el seu espectacle Revisitant Vivaldi al Festival Europeu d’Orquestres de Flautes travesseres a
Polònia. Durant el festival es van poder veure l’actuació de quinze orquestres d’arreu d’Europa: Noruega, Turquia, Portugal, Israel, França, Suècia, Alemanya, Anglaterra, Polònia i Flaustaff de Caldes. El
concert va tenir lloc el 6 d’abril i va omplir l’aforament de la sala de concerts ja que va despertar un
gran interès per la singularitat de la seva proposta,
en què els músics en moviment transitaven per l’escenari mentre tocaven i els actors feien acrobàcies,
dansa i elements teatrals.

Recomanacions
Sant Jordi 2019
Plaça de l’Església, 6 · Caldes de Montbui
93 866 56 56 · llibreria@jocdeparaules.cat

QUI SOC?
A partir d’1 any
Editorial Combel

Es presenta el cap d’Apol·lo
El municipi calderí va donar a conèixer a la comunitat internacional la descoberta del bust de
marbre de l’any 2017. Isabel Rodà de Llanza, especialista en epigrafia i escultura i arqueologia romana, va presentar una ponència a la Universitat de Tübingen (Alemanya) que va acollir el XVI
Col·loqui Internacional d’Art Provincial Romà.

Llibre de llengüetes per descobrir els
animals amagats de manera lúdica.

GEORGINA I LA DRAGONA
A partir de 3 anys
Editorial Beascoa
Una nova versió de la llegenda de Sant Jordi,
protagonitzada per personatges femenins
que, amb diàleg i molt d´humor, troben la
solució als seus conflictes.

ISADORA MOON VA A UNA
FESTA DE PIJAMES
A partir de 7 anys
Editorial Alfaguara
Nou títol d’aquesta divertida col·lecció en què la
protagonista és filla d’una fada i un vampir. En
aquesta ocasió en la seva primera festa de pijames.

EL CLUB DE EXPLORADORES
DEL OSO POLAR
A partir de 10 anys
Editorial Salamandra

La Stella vol ser exploradora, però no està permès
l’entrada al club a les noies. Aconseguirà partir
amb l’expedició al País del Gel i viurà aventures.
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Bon inici de temporada en triatló

Ona Solans, 3a d’Espanya amb Catalunya

El 31 de març, sis triatletes del CN Caldes inauguraven la temporada competitiva participant al Doble Olímpic de Sant Carles de la Ràpita. Els atletes del club calderí van obtenir el 4rt
lloc en la competició per equips. En l’àmbit individual, Torrejón es va classificar 3r i Forner 8è en la categoria 45-49; i en
la categoria 40-44, Castillo va quedar en 12a posició, Vallribera en la 20a, Silvestre en la 21a i Fernández en la 26a posició.

La jugadora de l’equip femení d’infantil de futsal del CN Caldes, Ona Solans, s’ha classificat 3a en el Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques amb el conjunt català. Després de classificar-se per disputar les
semifinals arran de la victòria contra el Castella-la Manxa, les d’infantil
catalanes van caure davant d’un Aragó superior (2 a 3 gols). Quadribarrades i aragoneses van lluitar per la pilota, però van ser les segones les
que van guanyar el passaport per a la gran final del campionat nacional.

ARTs marcials | gimnàs kiap

“El taekwondo és un art, igual que
qui pinta quadres o fa escultura”
Manel Ribot, or olímpic a Barcelona’92, imparteix l’art marcial al gimnàs Kiap de Caldes
Albert Sant Andrés

D

esenvolupat a partir
del karate-do japonès i
del taekkyon coreà, el
taekwondo va ser inventat pel militar Choi Hong
Hi a Corea del Sud després de la Segona Guerra Mundial. Avui dia, aquesta
disciplina és practicada per més de 80
milions de persones al món de 206 països, gràcies en part a la seva inclusió en
el moviment olímpic, i és l’art marcial
més practicat arreu del planeta.
A Caldes, els encarregats de portar el coneixement d’aquest esport en
els últims temps ha estat el gimnàs
Kiap, dirigit pel matrimoni format per
Dori Ruiz i Javier Heredia, dos amants
de les arts marcials que van decidir
obrir el gimnàs el setembre del 2011.
Des de llavors, el club ha aconseguit diferents èxits als campionats d’Espanya
i Catalunya amb lluitadors com Joan
Reche, Dúnia López o Clàudia Heredia.
“Vam decidir a iniciar l’aventura perquè tots dos érem practicants
de taekwondo” explica el Javier. Des de
l’inici van voler comptar amb la direcció
esportiva de Manel Ribot, or olímpic en
la disciplina i el seu entrenador de sempre. El judo i les arts marcials mixtes
(MMA) també tenen un espai al club, tot
i que la raó de ser és el taekwondo, de
què n’agafa nom, Kiap, el crit de guerra.
“L’art marcial autèntic no s’ha
de veure com una lluita o una manera de despuntar o cridar l’atenció. Un
artista marcial ha de ser una persona senzilla, capaç de passar desapercebuda, sabent que pot ser letal
perquè es coordina molt bé. Són els
valors que es treballen al dojo” explica el mestre Ribot. Ell és un dels culpables de l’èxit d’aquest club.
Or olímpic a Barcelona’92, és cinturó negre 8è Dan, amb set medalles d’or
internacionals, quatre en campionats
d’Espanya i cinc de Catalunya, a de multitud de plates i bronzes. A més, aquest
especialista i coreògraf en arts marcials
és fundador i director del Club Taekwondo Granollers.
“La competició no és la nostra raó
d’existència, ja que et treu molt temps,
tot i que és inevitable que sorgeixin

El director esportiu Manel Ribot, fa suar de valent els seus lluitadors a les instal·lacions del gimnàs Kiap. > A. San Andrés

“Totes les arts
marcials tenen
un camí, que ben
ensenyat per
un bon mestre
té multitud de
beneficis”.
Manel Ribot,
mestre de
taekwondo del
gimnàs Kiap

campions” explica Heredia, mentre afirma que serveix per “entrenar, estar en
forma, sentir-te segur d’un mateix i tenir
autoestima”. És una disciplina de fons i
molt explosiva, que et porta al límit físicament i en què “els infants aprenen a
tenir seguretat en si mateixos” afegeix.
El taekwondo és un esport de contacte molt controlat i protegit, que no té
res a veure amb altres àmbits. “Aquí és
molt difícil lesionar-se pel contacte –
tot i que evidentment existeix la possibilitat– i tot funciona més per puntuació, ja que el combat es para quan
hi ha lesió” admet Dori Ruiz.
Però la concepció d’un art va més
enllà i el mestre Ribot afirma que “el

taekwondo és un art marcial en què
es fa esport i s’aglutinen una sèrie
d’elements que tenim tothom, com
el respecte, la disciplina, companyonia i humilitat, però potenciats. És
educació i conèixer-se a un mateix”.
Bill Clinton, Sharon Stone, Elvis
Presley o el futbolista Zlatan Ibrahimovic tenen entre les seves aficions la
pràctica d’aquest art, en què “forces el
cos al màxim, tan física com mentalment” motiu pel qual “t’has d’imposar
una disciplina fèrria”. L’or olímpic va
més enllà en la concepció del taekwondo i afegeix que “aquest és un art, igual
que qui pinta quadres o fa escultura.
És l’art d’autodisciplinar-se a un ma-

teix, mitjançant aquests elements,
amb una saviesa que arriba de Corea”.
L’immerescut estigma que poden
tenir aquests tipus d’art –incloent el
judo, el karate o similars– ve donat per
les modes actuals en què la televisió
i les arts marcials mixtes han tret de
context la resta: “totes les arts marcials tenen un camí que ben ensenyat
per un bon mestre té multitud de beneficis. Al contrari, hi ha qui es dedica a ensenyar conductes violentes perquè són addictes a la violència, que no
són arts marcials” afirma Ribot.
I és que, com diu la dita popular,
“és millor ser guerrer en un jardí que
jardiner en una guerra”.
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HOQUEI | OK LLIGA

FUTBOL | 2a catalana

PÀDEL | CN CALDES

S’estrenen dues pistes
Des del 6 d’abril, el CN Caldes compta amb dues pistes
de pàdel noves a La Fonts dels Enamorats. Arran de
l’ampliació, la secció de pàdel suma set pistes perfectament condicionades per practicar la disciplina esportiva, que ja aplega 250 usuaris, 130 federats i nou equips
en competició. A banda de les pistes, el club calderí
també estrena l’aplicació mòbil “Reserva Play” amb el
propòsit de facilitar les gestions i reserves als usuaris.

RESULTATS ESPORTIUS 6-7 abril
La celebració dels calderins amb l’empat 2 a 2. > K. càtedra

Rubén Ruiz Horcajo, autor del 1r gol del Caldes > T. GUTIÉRREZ

El Caldes certifica la
permanència a l’OK Lliga

Continua la immillorable
ratxa del CF Caldes

Dissabte passat, el Recam Làser Caldes va disputar la 25a
jornada de lliga contra el CP Calafell al Torre Roja.
L’equip visitant va mantenir-se superior al marcador durant
la primera part i va arribar al descans amb un 0 a 2; però a
la represa, els jugadors de Candami van aconseguir remuntar fins a aconseguir l’empat final a 2.
Amb aquest resultat, els locals han aconseguit sumar un nou
punt, han acumulat un total de 38 punts i han mantingut la 7a
posició. D’aquesta manera, els arlequinats han certificat matemàticament la permanència a l’OK Lliga, i en la pròxima jornada, també podran certificar la classificació per a Europa.

El CF Caldes va disputar, dissabte passat, la 29a jornada al
camp del CD Can Parellada. El partit va acabar amb una nova
victòria dels calderins, que ja sumen la seva cinquena consecutiva. La primera part, una mica grisa per al CF Caldes,
va fer arribar el descans amb el marcador en contra (1-0 pel
conjunt local). A la represa, un penal a favor dels calderins
que va transformar Rubén va fer l’empat al minut 65. Sis minuts més tard, Adama va defensar l’empat al marcador i va
fer l’1-2 definitiu. Amb aquest resultat el conjunt calderí pot
continuar somiant. Jose Luis Duque va fer debutar a un altre
juvenil, Raúl Rodríguez. > toni gutiérrez

FUTBOL | 2A CATALANA

Es manté la 7a posició al rànquing
El CF Caldes va disputar la 28a jornada el 7 d’abril contra el Berga. La victòria aconseguida des de Les Cremades (3 a 1) va significar el 4rt partit guanyat de manera consecutiva des de la 25a jornada. Tot i així, els
calderins mantenen la 7a posició, a falta de 6 jornades.

futSAL | DIVISIÓ D’HONOR

Victòries pel CN Caldes en la 21a jornada
Ambdós equips sènior del CN Caldes van aconseguir
la victòria en el marc de la 21a jornada. Els masculins
van guanyar el Montseny per 4 a 2, i van quedar en
3a posició a la classificació amb 44 punts. Les dones
van veure ajornat el partit a l’11 d’abril, i en aquest, les
calderines van guanyar al Rubí per 0 a 4.

Natació | CN CALDES

Ainhoa Campabadal fa camí a Europa

Campabadal després d’aconseguir el rècord. > CEDIDA

BÀSQUET | 2A CATALANA

Campabadal, la nedadora júnior de només 15 anys del Club Natació Caldes, ha aconseguit la marca mínima per disputar el pròxim Campionat Mundial que se celebrarà a Budapest, i al campionat d’Europa Júnior, que tindrà lloc a Kazan.
La notícia ha arribat arran dels resultats obtinguts la 4a jornada del Campionat
Absolut i Júnior nacional, disputat a Sabadell. Campabadal ha nedat la final B absoluta en la prova dels 200 metres lliures i ha aconseguit la 2a posició júnior i la 9a
absoluta. Amb el millor temps, de 2:01:14, la nedadora del CN Caldes ha conquistat
el rècord del Campionat Júnior. Alba García, d’altra banda, va aconseguir la 15a posició en els 100 metres esquena (júnior), i la 18a en els 10 metres esquena (absoluta).

5a i 6a posició a la classificació
El CN Caldes femení va disputar la 25a jornada el 7
d’abril contra el Lima-Horta Bàsquet. Les calderines
perdien el partit (46 a 57), i baixaven a 5a posició respecte el darrer partit. Els homes, d’altra banda, guanyaven al Sant Andreu Natzaret per 60 a 63 un dia abans
en el marc de la 23a jornada, i mantenien la 6a posició.

CLASSIFICACIONS
hoquei MASC.

FUTBOL

FUTSAL MASC.

FUTSAL FEM.

Bàsquet masc.

Bàsquet FEM.

waterpolo

OK Lliga · J.25

2a Catalana · G.4 · J.29

Divisió Honor Cat · G.1 · J.22

Divisió Honor · G.1 · J.22

2a masc. · FP.02 · J.23

2a fem · FP.04 · J.26

Cat. Absoluta · 2a Divisió · J.18

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

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

4-2
3-3
7-3
2-5
8-0
6-1
1-3

Sants - St Vicenç
1-0
Vallseca - Salou
6-R
Esparraguera - Caldes 0 - 3
Morell - Tarragona
4-3
Les Corts - Mataró
2-2
Cornellà - Rubí
2-7
Sta Coloma - Jesús.M —

Granollers - Argentona 68 - 72
St Andreu - Caldes 60 - 63
Col. BDN - Franqueses 71 - 76
Garriga - Malgrat
42 - 75
Badalonès - Mataró 61 - 71
Arenys - Parets
58 - 64
Círcol BDN - Calella
52 - 49

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

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

CLASSIFICACIÓ

PG PP

CLASSIFICACIÓ

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

56
55
52
52
52
49
48
46
44
44
43
41
37
29
28
25
12
9

1. La Unión - Peña Johan 50
2. Pineda de Mar
48
3. Xarxa
46
4. CN Caldes
44
5. Lloret
38
6. Parets
34
7. Jako Centelles
32
8. Cardedeu
29
9. St Andreu Sagrera 28
10. Andreu Nin
27
11. Can Calet
26
12. Vilamajor
23
13. Montseny
18
14. Vall de Tenes
0

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

19
17
17
16
15
15
14
12
11
7
7
5
4
2

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

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

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

7-2
3-3
2-2
3-5
2-3
2-1
11 - 4
4-4

PT
69
56
52
51
42
41
38
30
27
26
25
25
23
22
20
12

PT

1. CN Caldes
53
2. Aliança Mataró
53
3. Pax Tarragona
49
4. Les Corts
42
5. Estel Vallseca
37
6. El Morell
37
7. Rubí
35
8. Jordi Torras St Vicenç 30
9. Sta Coloma
26
10. Cornellà
24
11. Magic Sants
24
12. Jesús - Maria
23
13. Esparraguera
3
14. Salou
RETIRAT

4
6
6
7
8
8
9
11
12
16
16
18
19
21

59 - 49
55 - 57
50 - 58
50 - 52
39 - 64
57 - 61
53 - 60
49 - 22

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

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

PG PP

CLASSIFICACIÓ

PT

22
20
19
17
17
17
15
14
13
11
10
10
7
7
6
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
6
7
9
9
8
11
12
13
15
16
15
19
19
20
24
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del 16 d’abril al 06 de maig del 2019
EXPOSICIÓ
‘Canaleta’.
Fins el 19 de maig.
Lloc i organitza: El Centre
“L’aigua que cura. Història de
l’hospital de pobres de Santa
Susanna”
Fins al 30 de juny.
Lloc i org.: Museu Thermalia

abril

DIMECRES 17

07.30 h · CAMINADA
Caminada al Castell de Montbui
Lloc de sortida: estació
d’autobusos
Organitza: Caminades de L’Esplai
19 h · CONFERÈNCIA
“Amb què es trobaran els nous
alcaldes?”, a càrrec de Joaquim
Solé-Vilanova, catedràtic
d’Hisenda Pública i Local, UB.
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Org.: Aules d’Extensió Universitària

DIUMENGE 21
10 h · FIRA D’ANTIQUARIS
Lloc: carrer Mestre Gregori
Montserrat / plaça de Catalunya
Organitza: Ajuntament de Caldes
18 h · BALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació Gent Gran

DIMARTS 23
INSCRIPCIONS CASAL
ESTIU I CLUB JOVE
Inici del període d’inscripcions
fins al 30 d’abril.
Lloc: OAC o caldesdemontbui.cat
Organitza: Ajuntament de Caldes
INICI D’ACTIVITATS
TRIMESTRALS
Taller de memòria, gimnàstica,
balls i danses.
Lloc i inscripcions: Les Cases
dels Mestres
Organitza: Ajuntament de Caldes de
Montbui i Coordinadora Gent Gran
Col·labora: Fundació Santa
Susanna
LLIBRES DE SEGONA MÀ
Lloc i organitza: Fundació
d’Acollida Santa Susanna
De 08.30 h a 14 h · MARATÓ
DE CONTES
Lloc: parc de l’Estació
Organitza: Escola Pia de Caldes
10 h · PARADES
DE SANT JORDI
Lloc: parc de l’Estació
Organitza: Ajuntament de Caldes

15 h · TEATRE
Representació de la Llegenda
de Sant Jordi
Lloc: parc de l’Estació
Organitza: Escola El Calderí
16 h · LLIURAMENT PREMIS
Lloc: parc de l’Estació
Organitza: Escola El Calderí
17 h · PINTADA PANCARTA
De Sant Jordi dels castellers
Lloc: parc de l’Estació
Organitza: Castellers de Caldes
17.30 h · TALLER INFANTIL
“Fes el teu propi titella de dit!”
Lloc: parc de l’Estació
Organitza: Biblioteca de Caldes
18 h · CONCERT
Cantata participativa
“La Vaca Florinda” .
Lloc: parc de l’Estació
Organitza: EMM Joan Valls
18.30 h · SORTEIG
ENDEVINA-LA!
Lloc: parc de l’Estació
Organitza: Oficina de Català i
Ajuntament de Caldes
18.40 h · LLIURAMENT
DE PREMIS
XIX Concurs de Punts de Llibre
de Sant Jordi de la Biblioteca
Lloc: parc de l’Estació
Organitza: Biblioteca de Caldes
18.50 h · MIRA EN POSITIU!
Entrega de premis del concurs
de creacions breus
Lloc: parc de l’Estació
Impulsat pel projecte Aire de
Caldes de Montbui
19 h · ACTIVITAT
“Vine a fer l’espot del Festival
de Titelles!”
Lloc: parc de l’Estació
19 h · CELEBRACIÓ
DE SANT JORDI
Lliurament de Premis La Veu dels
Somnis. Actuació de la Coral Jove
del Casino ‘Cantem Cantant’.
Lloc: Casino de Caldes
Org.: Acció Cívica Calderina
Col.: Artsgrup, Cantem Cantant.
19 h · CASTELLERS
Pilar de Sant Jordi
Lloc: parc de l’Estació
Organitza: Castellers de Caldes
19 h · CONCERT
DE SANT JORDI
“Corrandes són corrandes”
Lloc: parc de l’Estació
Organitza: El Centre

DIMECRES 24
10.30 h · SARDANES
Amb la Colla de L’Esplai
Lloc i Organitza: Fundació
Acollida Santa Susanna

16 h · CELEBRACIÓ
DE SANT JORDI
Lloc: Centre Cívic i Cultural
Org.: Assoc. Cultural de la Dona
16.30 h · RECITAL DE POEMES
Lloc: Fundació Acollida Sta. Susanna
Org.: Fundació Jardí Sta. Susanna
17 h · CLUB DE LECTURA
“Llegir per sanar”
Lloc: Fundació Sociosanitària
Sta. Susanna
Org.: Comitè d’Ètica Assistencial
Vallès Oriental Centre
Col.: Fundació Sociosanitària Sta.
Susanna, Societat Catalana de
Bioètica, Barcelona Ciutat de la
Literatura UNESCO i Universitat
Oberta de Catalunya (UOC)
18 h · BOOK EXPRESS CLUB
“Submergir-se en l’aigua”
d’Helena Tornero.
Dinamitzat per Cos de Lletra.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes

DIJOUS 25
19 h · PRESENTACIÓ LLIBRE
“Yo he nacido de un padre blanco...
(Picasso y su tiempo)” de Simón
Tádberlí
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes
19 h · XERRADA
“El sobrepès i l’obesitat, la nova
epidèmia dels països rics”, dins
del cicle “Com podem millorar la
nostra salut”
Lloc: Fundació Santa Susanna
Org.: Associació Jardí Sta.
Susanna i Fundació Sta. Susanna
20 h · ACTE PRESOS POLÍTICS
“Música per la llibertat dels
presos polítics”. Tots els dijous.
Lloc: Plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes

DIVENDRES 26
16.30 h · PORTES OBERTES
Lloc: Escola Bressol Municipal
Gegant del Pi
Organitza: Ajuntament de Caldes
18 h · HORA DEL CONTE
“Des-comptant princeses” a
càrrec de Mercè Rubí.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes
20.30 h · CONCERT HANDPAN
A càrrec de Javier Prieto
Lloc i org.: Stage Escola de Dansa
21 h · SOPAR BALL
Lloc: Les Cases dels Mestres
Inscripcions i organitza: L’Esplai

DISSABTE 27
10 h · PORTES OBERTES
Lloc: Escola Bressol Mpal. La Lluna
Organitza: Ajuntament de Caldes

11 h · OFRENA A LA MORENETA
Lloc: Església de Santa Maria
Organitza: Fundació Acollida
Santa Susanna
Col·labora: Caminades de L’Esplai
17.30 h· FUTSAL MASCULÍ
C.N. Caldes – St. Andreu Sagrera
Lloc: Pavelló CEM Les Cremades
Organitza: FCF
17.45 h · BÀSQUET MASCULÍ
C.N. Caldes – Les Franqueses
Lloc: Pav. Mpal. Les Cremades
Org.: Fed. Catalana de Basquetbol
18 h · DISCO COUNTRY
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació Jardí
Santa Susanna
18 h · TEATRE MUSICAL
“El petit príncep”. Preu: 7-9 €.
Lloc i organitza: Casino de Caldes
III TROBADA
DE BÈSTIES DE FOC
17 h · Plantada de bèsties
20 h · Tabalada de les colles
20.30 h · Cercavila de foc
i balls de lluïment
22.30 h · Sopar d’entrepans
al Parc de l’Estació
00 h · Concert de P.K.O. + PD M&M’s
Lloc: Parc de l’Estació
Organitza: Ball de Diables de
Caldes de Montbui
21 h · HOQUEI
Reus Deportiu Miró Recam Làser CH Caldes
Lloc: Reus
Organitza: RFEP

DIUMENGE 28
10.15 h · FUTSAL FEMENÍ
Futsal Aliança Mataró CN Caldes
Lloc: Pavelló Municipal Teresa
Maria Roca i Vallmajor
Organitza: FCF
12 h · CASTELLERS
Actuació dels Escaldats amb
motiu de la diada de l’aniversari
dels Capgirats de Castellar, els
padrins dels Castellers de Caldes
de Montbui.
Lloc: plaça d’El Mirador, Castellar
Organitza: Capgirats, Colla de
Castellers de Castellar del Vallès
12 h · FUTBOL
Caldes Montbui - At. Gramanet
Lloc: Les Cremades
Organitza: FCF
12.30 h · BÀSQUET FEMENÍ
CN Caldes – UE Claret
Lloc: Les Cremades
Org.: Fed. Catalana de Basquetbol
18 h · BALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació Gent Gran

DILLUNS 29
17 h · ACTIVITAT
‘La particular llegenda de St. Jordi’
Lloc i organitza: Fundació
d’Acollida Santa Susanna
19 h · CLUB DE LECTURA
Xerrada sobre l’obra de John
Steinbeck, “Los vagabundos de
la cosecha”. Acte dinamitzat per
Ruth Vilar, de Cos de Lletra.
Lloc i organitza: Biblioteca de
Caldes de Montbui

DIMARTS 30
17.30 h · TALLER
“La relació entre pares i fills des
de la mirada sistèmica” a càrrec
de Marta López Juncosa.
Lloc i organitza: Cooperativa 70

maig

DIMECRES 01

12 h · APLEC DE SANT
SEBASTIÀ DE MONTMAJOR
Amb ballada de sardanes, amenitzat
per la Cobla Ciutat de les Roses.
Lloc: Sant Sebastià
Org.: Ajuntament de Caldes de i
Agrupació Sardanista Calderina.

DIJOUS 02
18 h · TALLER
“Gestió econòmica per a entitats” a
càrrec de Facto Assessors, SCCL.
Lloc: Cooperativa 70
Org.: Ateneu Cooperatiu del
Vallès Oriental i Cooperativa 70

DISSABTE 04
17:45h · BÀSQUET MASCULÍ
C.N.Caldes – Col·legi Cultural BDN
Lloc: Pav. Mpal. Les Cremades
Org.: Fed. Catalana de Basquetbol
20 h · HOQUEI
CH Caldes – Club Patí Vic
Lloc: Torre Roja
Organitza: RFEP

DIUMENGE 05
12 h · CONCERT PRIMAVERA
Orquestra Municipal de Caldes
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: EMM Joan Valls
12 h · FUTBOL
Juan XXIII - CF Caldes
Lloc: Les Arenes
Organitza: FCF
19.30 h · BÀSQUET FEMENÍ
CB Mollet - CN Caldes
Lloc: Pavelló Mpal. Plana Lledo
Org.: Fed. Catalana de Basquetbol

Horaris Especials durant la Setmana Santa 2019.
Cementiri Municipal: dilluns 15 d’abril tancat; de dimarts 16 a divendres 19 d’abril, de 08 h a 18 h; dissabte 20 i diumenge 21 d’abril, de 09 h a 14 h; i dilluns 22 d’abril,
de 08 h a 18 h. Servei d'arxiu, l’administratiu i l’històric: tancat el dia 11 d’abril.
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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

Farmàcia Brunat
93 865 26 45 · C. Folch i Torres, 4

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

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

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

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

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

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

La frase de la quinzena

“Quan una porta de
la felicitat es tanca,
una altra s’obre;
però sovint ens quedem
mirant tant de temps
la porta que s’ha tancat
que no som capaços
de veure la que s’ha
obert per a nosaltres.”
> Hellen Keller

Mots encreuats
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defuncions
14 d’abril
cayetano hernández
fernández
08 d’abril
francisco ayuso sánchez
06 d’abril · 91 anys
matilde lessuy berges
05 d’abril · 95 anys
rafael manobens galán

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

SOLUCIONS HORIZONTALS
1 | TEMPERI. SO. 2 | ERIOFIDS. L. 3 | MAL. EACAT.
4 | PLAER. BAC. 5 | S. N. ENTOIA. 6 | UITAN. ET.
N. 7 | TRACTAMENT. 8 | UA. A. RAJA. 9 | D. OR.
IRANI. 10 | ANNA. DIR. S.

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

HORIZONTALS: 1 | Mal temps, tempesta.
Impresió produïda en l‘òrgan de l’oïda.
2 | Família d’àcars que causen malures
a les plantes. Cinquanta romans.
3 | Dany material o moral. En sentit contrari,
ocell exòtic de la familia dels ràl·lids. 4 | Viva
sastisfacció dels sentits o de l’ànim. Caiguda
forta i cop que produeix. 5 | Punt cardinal.
Símbol del nitrogen. Adorna amb toies. 6 | En
sentit contrari, conferit amb la naxiença, nat
amb un mateix, no adquirit. En sentit contrari,
arbret perennifoli de la familia de les teàcies. Punt
cardinal. 7 | Manera de tractar algú o alguna cosa.
8 | En sentit contrari, ocell. Vocal. Príncep indi. 9
| Cinc-cents romans. Metall preciós. Natural de
l’Iran. 10 | Nom de dona. Algú, fer conèixer, per
mitjà de paraules, o del llenguatge escrit o àdhuc
d’un signe qualsevol. Punt cardinal.
VERTICALS: 1 | En femení, vell, s’aplica a
persones i animals. 2 | Lloc de moltes eres.
Violenta irritació contra algú o alguna cosa.
Punt cardinal. 3 | Mil. En sentit contrari, negació.
4 | Riu d’Itàlia. Vocal. Posa en presencia per
treure la veritat d’un fet. 5 | Que porta enfora.
6 | Vall fluvial envaïda per la mar. Punt cardinal.
Desproveït d’humitat, estèril, sense vegetació. 7
| Sigles d’Informe de Dades de Cotització de la
Seguretat Social. Repertori de temes dels quals
tracta una conferència, un curs, un examen, etc.
8 | Fer sabotatge. 9 | Punt cardinal. Individu d’un
grup ètnic molt nombrós que va d’Assam a l’illa
de Hainan i del Yunnan fins al golf de Siam. Que
és d’una petitesa extraordinària dins la seva
especie. 10 | En sentit contrari, pronom. Acció
de cantar. En sentit contrari, afirmació.
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Curiositats

Veterinari en cap del Grup Veterinària

Albert
Tusell
Aleu

El 1994 va obrir el seu primer centre al carrer
Major de Caldes. De la seva gran passió
pels animals n’ha fet la seva professió, que
ha estès també a les poblacions veïnes de
Bigues i Riells, Lliçà d’Amunt i Santa Eulàlia
de Ronçana. La seva altra passió és el saxo.

Jordi Rius
· Els animals sempre t’han agradat?
Sí. Per a mi, la meva feina és un hobby.
Si m‘agrada, m’apassiona. Quan s’hi ha
de dedicar més hores, doncs les hi dedico. Tinc la gran sort que estic exercint una feina que m’agrada. Tothom
no pot dir el mateix.

J.serra

· T’esperaves que el teu centre veterinari tingués tanta expansió?
Ha estat un esforç continuat durant
anys, tant personal com de la meva
dona, la Glòria Andújar, que també ha
contribuït amb una part molt important
a la gerència i a fer créixer el negoci.

“L’èxit de la nostra
professió és la
comunicació”

Del 16 d’abril al 07 de maig de 2019

· En quin moment us vau plantejar
expandir-vos?
Feia uns anys que trevallàvem a Caldes i al cap de cinc o sis anys ens vam
expandir primer a Bigues, després a
Lliçà i finalment a Santa Eulàlia de
Ronçana. Anys enrere, el sector de la
veterinària no tenia tanta rellevància
i hi havia una manca de centres i de
serveis. Aquí vam veure l’oportunitat i
ens hi vam posar. A més, Caldes actua
com a centre de referència dels altres
centres que tenim. Els casos més complicats venen referits aquí.
·Quins serveis oferiu?
Tenim serveis mèdics, quirúrgics, de
tècniques diagnòstiques, serveis d’urgències i laboratori. Al laboratori recollim les mostres de les altres clíniques

i és on fem la majoria de proves.
També tenim els serveis de radiografia digital, ecografia doppler,
electrocardiografia, endoscòpia i laparoscòpia i cirurgia general, traumatològica i oftàlmica. Amb el nou
centre de l’avinguda Pi i Margall,
hem engegat un nou sistema de rehabilitació i fisoteràpia amb gossos.
· La gent es desviu per la mascota?
Sí, totalment. La professió en comparació amb els últims cinc anys,
ha despuntat en el sentit que la
gent vol un servei ràpid, de qualitat
i eficient. A més s’ha de tenir una
qualitat formativa constant. En els
últims 10 anys n’he tingut. Quan hi
ha hagut aquests anys de crisi anteriors, són moments d’oportunitat per millorar les instal·lacions
o per formar-te. I els he aprofitat
realment. Quan ve una crisi i estàs
preparat, la passes molt millor.
· A més, el vostre sector està en
constant evolució...
Sí, apareixen noves malalties, nous
mitjans diagnòstics... Segons com
planteges tots els casos clínics, la
gent et deixa fer moltes més proves i les has de conèixer. Avui en
dia ha avançat molt la tecnologia, cada vegada s’assembla més
a nivell humà. Abans era molt difícil fer un TAC a un gos però si
ho planteges bé, els propietaris te’l
deixaran fer.

· Els amos són reticents a aquest
tipus de proves?
Segons com ho plantegis. L’èxit de
la professió és la comunicació. Si
tu comuniques perfectament a un
propietaris i li parles de pros i contres de les proves, és ell qui decideix. El principal problema és la
comunicació, que de vegades no ha
existit entre la professió veterinària i el propietari. Amb els anys,
he après a comunicar i això costa.
· De fet, com qualsevol metge?
Probablement. Però a veterinària
hi ha molts sentiments, s’assembla molt a un pediatre. Un pediatre no explica ben bé que té el nen,
ha d’extrapolar que el fill i la mare
estiguin contents i tornar-lo a casa.
· Ho passes malament quan veus
que no pots fer res per un animal
que ja no es pot salvar?
Sí, són moments d’angoixa. Després de tants anys tens el cor fort,
no et desesperes com els primers
cinc anys de professió. Intentes resoldre la situació d’un manera ràpida i satisfactòria per al propietari i per a l’animal, però amb la
màxima honestedat, delicadesa i
tractant-ho amb ‘carinyo’. Tots els
tractes mèdics que fa un veterinari
tenen dignitat.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

