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Campiona 
d’Espanya
Ainhoa Campabadal fa història
als campionats d’Espanya
>P12

La nedadora del Club Natació Caldes, Ainhoa Campabadal, posa pel Calderí amb les tres medalles aconseguides al Campionat d’Espanya de natació a Gijón. > cedida

ERC torna a ser la força 
més votada a la vila en 
els darrers comicis
>P04

A punt per la 34a 
edició de la tradicional 
Fira de Nadal
>P06

Els castellers de Caldes 
tanquen una temporada 
espectacular
>P10

Més de mil nouvinguts 
provenen d’una vintena  
de països diferents
>P02-04
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Mali | 226

Pakistan | 81

Armènia | 20

Equador | 89
Bolívia | 49

Paraguai | 24

Uruguai | 28

Colòmbia | 83

Veneçuela | 30

Gàmbia | 22

Itàlia | 38

Senegal | 34

Hondures | 43

Marroc | 122

Regne Unit | 20
França | 30

Romania | 98

Moldàvia | 23

Xina | 66

Rússia | 29

Per rebre els nouvinguts que arriben, caldes compta amb el Servei de Primera acollida i el projecte Mentoria per a Joves

ctualment, a Caldes de 
Montbui hi ha 1.155 per-
sones d’altres nacionali-
tats. El nombre més im-
portant de persones per 

país de procedència és Mali, concreta-
ment  226. El fet que la malinesa sigui la 
nacionalitat amb més presència a Caldes 
té una explicació. “Ells són com una co-
munitat i es traslladen on són els seus. 
Fan com una petita colònia”, assegura 
la regidora de Nova Ciutadania, Coope-
ració i Solidaritat, Ángeles Llive. El con-
tinent més representat és Àfrica amb 
404 persones (Mali, el Marroc, el Sene-
gal i Gàmbia) seguit per l’Amèrica del 
Sud amb 346 persones (provinents de 
l’Equador, Colòmbia, Bolívia, Hondures, 
Veneçuela, l’Uruguai i el Paraguai), Eu-
ropa amb 238 (Romania, Itàlia, França, 
Rússia, Moldàvia i el Regne Unit), Àsia 
amb 167 (el Pakistan, la Xina i Armè-
nia). Als malinesos els costa molt acon-
seguir la doble nacionalitat, “han d’es-
perar fins a deu anys per començar a 
tramitar-la”, assegura Llive, que afe-
geix que “molta gent de l’Amèrica del 
Sud no consta en aquesta relació, tot i 
que a Caldes hi ha una forta presència 

L’acollida dels nous calderins

A
Jordi Rius d’equatorians i de colombians, perquè 

molts ja tenen la doble nacionalitat i 
no consten com a nouvinguts”.
Per a Llive, l’efecte de la Llei d’Estrange-
ria és especialment dur entre el col·lectiu 
d’africans perquè, fins passats 10 anys, 
“no poden fer els papers ni poden tre-
ballar, i aleshores com poden viure? 
Han d’anar sobrevivint com poden”.

TOT COMENÇA AMB
L’EMPADRONAMENT
Una vegada les persones nouvingudes 
s’empadronen a l’Ajuntament, s’ofe-
reixen dos tipus de recursos: el Ser-
vei de Primera Acollida, que ofereix el 
consistori –que la Generalitat demana 
que s’apliqui als municipis de més de 
20.000 habitants però Caldes, que no 
supera aquest nombre d’habitants, ofe-
reix des del 2015– i el projecte Mento-
ria per a infants i joves reagrupats que 
impulsen l’Ajuntament de Caldes i Cal-
des Solidària des del 2014.

El Servei de Primera Acollida és 
un conjunt d’accions i recursos que res-
ponen a les necessitats inicials de for-
mació i informació de les persones ar-
ribades d’altres països que ofereixen 
l’Ajuntament i la Generalitat. El servei 
inclou tres mòduls formatius: Mòdul A 
(llengua) per aprendre català i castellà 

NOVA CIUTADANIA | ACOLLIDA

amb un mínim de 90 hores de forma-
ció en cadascuna de les dues llengües 
oficials; Mòdul B (coneixements labo-
rals) en què es dona informació sobre 
el mercat de treball, amb una durada 
mínima de 15 hores, i Mòdul C (socie-
tat catalana) que proporciona conei-
xements del municipi i els serveis de 
l’entorn més proper amb una durada 
mínima de 15 hores. En aquest recurs 

1.155
persones de 20 
nacionalitats 
conviuen a Caldes

Àfrica
i l’Amèrica del Sud 
són els continents 
més representats

Mali,
amb 226 persones 
és el col·lectiu més 
nombrós

Participants en el Servei de Primera Acollida davant del Museu Thermalia. > cedida

Països de procedència i nombre de persones nouvingudes a Caldes. > caLdeRÍ

intervenen diferents tècnics munici-
pals, professionals de la salut. “Quan 
els assistents al curs acrediten haver 
superat amb èxit el circuit forma-
tiu del Servei de Primera Acollida 
és quan obtenen aquest certificat 
d’acollida”, assegura Llive. El 25 d’oc-
tubre la regidora i l’alcalde, Isidre Pi-
neda, van fer el cinquè lliurament dels 
certificats. De les 15 persones que van 
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obtenir el certificat, 5 provenen d’Hon-
dures, 2 de Colòmbia, 2 de Veneçuela, 1 
de Bolívia, 1 de Brasil, 1 de Guatemala, 
1 de Panamà, 1 del Paraguai, i 1 de Mali. 
L’Ajuntament de Caldes de Montbui ha 
lliurat un total de 51 Certificats des de 
l’activació del Servei de Primera Aco-
llida, ara fa quatre anys.

MENTORIA,
UN PROJECTE REFERENT
Llive, que és nascuda a l’Equador, es 
refereix al projecte Mentoria “com un 
projecte apassionant, que no hem 
tingut ni jo ni els meus fills”.

Aquest és un programa estable 
d’acollida i de prevenció adreçat als in-
fants i joves nouvinguts que acaben de 
ser reagrupats que va començar l’any 
2014 i que s’ha convertit en referent d’al-
tres iniciatives similars arreu d’Europa. 
Consisteix en la creació d’una xarxa de 
mentors que els fan un acompanyament, 
d’una durada mínima d’un any, per aju-
dar-los en les seves necessitats, “a co-
nèixer millor el poble, i ser un referent 
per a ells mentre els ajuden a desenvo-
lupar el seu potencial i afavorint així 
la seva integració cultural, social i lin-
güística”, constata Llive.

Aquest projecte el lideren l’Ajun-
tament de Caldes i Caldes Solidària. La 
Mentoria ha demostrat la seva efecti-
vitat en altres municipis i països en la 
millora de les habilitats socials i cog-
nitives, el benestar emocional i el des-
envolupament d’una identitat positi-
va. “És una bona eina de prevenció 
de l’exclusió social i afavoreix la inte-
gració dels infants i joves nouvinguts 
i una oportunitat excel·lent per als 
mentors”, insisteix la regidora de Nova 
Ciutadania, Cooperació i Solidaritat.

Les parelles es troben un cop a la 
setmana i un parell de vegades a l’any 
es fan trobades conjuntes: tots els men-
tors, els nens i joves, i els pares.

Els mentors són voluntaris, vincu-
lats a Caldes Solidària de totes edats i 
procedències que s’ofereixen a partici-
par en el projecte. De tant en tant, es 
fan crides al voluntariat.

El projecte Mentoria es va presen-
tar ara fa un any a la III Jornada de 
Bones Pràctiques amb Immigració i In-
terculturalitat. La setmana passada l’al-
calde de Caldes i alhora president del 
Fons Català de Cooperació al Desenvo-
lupament, Isidre Pineda, va parlar del 
programa  en el decurs de la cimera de 
líders locals i regionals CGLU Congress 
que s’ha celebrat a Durban (Sud-àfrica).

Cada any la comunitat d’equatorians parti-
cipen en la festa de la Virgen del Quinche, 
la patrona de l’Equador. Les celebracions 
en honor a la Mare de Déu es commemo-
ren cada 21 de novembre, encara que a Cal-
des s’acostuma a fer abans, com és el cas 
d’aquest any, que es va fer els dies 8 i 9 de 
novembre. La verge té milers de fidels a 
l’Equador i el món sencer. Els equatorians 
la defineixen com ‘la seva mare’. És tal la de-
voció que tenen per la Virgen del Quinche, 
que quan emigren del seu país segueixen or-
ganitzant una gran festa per celebrar el seu 
dia. La coordinadora de les festes a Caldes 
i alhora regidora, Àngeles Llive, considera 
que la celebració, que enguany ha arribat 
als 10 anys, “està plenament consolidada 
i és una festa més del poble”.

Les festes també s’han convertit en 
una forma més “d’obrir-se al poble i d’in-
tegrar la comunitat equatoriana a la po-
blació per transmetre la nostra cultu-
ra i els nostres costums”. Les festes en 
honor a la Virgen del Quinche són obertes 

a tota la població. Tot i que fa menys anys 
que s’organitzen, les celebracions de Caldes 
han superat les tradicionals que es feien a 
Torreciutat (Osca), que enguany arriben 
a la 14a edició. “La gent ve de tot arreu 
i és una de les festes més importants de 
la comunitat equatoriana a Catalunya”, 
explica Llive. De fet, en el programa de fes-
tes d’enguany venien indicacions de com 
arribar a l’església de Santa Maria de Cal-
des, on hi ha una imatge de la verge, amb 
cotxe o amb autobús des de la plaça Tetu-
an de Barcelona.

A més de danses i celebracions litúrgi-
ques, en el marc de les festes “hem volgut 
donar una mica de servei als veïns i veï-
nes de la comunitat equatoriana de Cal-
des amb una visita de l’oficina del Conso-
lat de l’Equador a Barcelona”, assegura 
Llive. L’oficina, que es va instal·lar a la Sala 
de Plens de l’Ajuntament, va servir per re-
alitzar diferents tràmits que s’ofereixen des 
del Consolat evitant així el desplaçament i 
les cues de la Ciutat Comtal.

Homenatge a la verge 
equatoriana del Quinche

Processó per Caldes després de la missa en honor a la verge, el passat dia 9. > Q. PaScUaL

Algunes de les 
parelles creades 
en el marc del 
Projecte Mentoria, 
el programa 
estable d’acollida 
i de prevenció. De 
dalt a baix, Janis 
i Carla, Dinan i 
Miriam, Zan i Txell, 
Haojie i Arnau, i 
Khadija i Rosa.
> cedideS

CELEBRACIÓ | 10È ANIVERSARI

La celebració de la comunitat equatoriana de caldes 
esdevé la més important de catalunya
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NOTÍCIES BREUS

EDUCACIÓ | JORNADA DE LA CIÈNCIA 

Experiments i xerrades a l’Escola El 
Farell durant la Setmana de la Ciència
Els dies 13 i 14 de novembre els alumnes de l’Escola El Farell han tor-
nat a posar, un any més, les ‘mans a la ciència’ en el marc de la jorna-
da anual dedicada al món científic. Des del cicle infantil fins al cicle 
superior, tota la comunitat educativa ha experimentat i manipulat a 
partir de tallers i xerrades, aquestes últimes de la mà de pares i mares 
experts en diverses branques de la ciència. 
Des de la descomposició del color negre a la massa no newtoniana, 
hologrames, rellotges de sol, alimentació saludable i el funcionament 
d’un submarí... els infants han gaudit d’un conjunt d’activitats educa-
tives per aprendre i gaudir alhora: “L’alumnat ha posat en pràctica 
coneixements adquirits i de nous, tots ells relacionats amb la ci-
ència”, explica l’equip directiu del centre educatiu calderí. RC- Sobiranista ha re-

validat el seu liderat-
ge a Caldes ja que ha 
tornat a ser la força 
més votada en les 

eleccions generals del 10 de novem-
bre. En aquests comicis, els repu-
blicans han aconseguit 2.815 vots –
cosa que representa el 28,62% del 
cens de 13.262 electors. 

Paral·lelament als resultats 
oficials, el desgast en la ciutada-

Comicis amb cert desencís 

nia s’ha fet notable en aquestes 
eleccions, en què la participació 
en nombre de vots ha patit una 
disminució (4,7 punts menys) res-
pecte als anteriors comicis, ara fa 
sis mesos: 10.435 vots vàlids a Cal-
des el 28 d’abril contra els 9.836 de 
la setmana passada. Així doncs, el 
percentatge de participació a Cal-
des ha baixat del 79,29% al 74,57%, 
tot i que els números encara resul-
ten positius respecte a les elecci-
ons generals del 2016, quan la par-
ticipació calderina encara va ser 
més baixa (66,92%). 

Però no només les dades han 
mostrat el desencís dels calde-
rins amb la situació política nacio-
nal actual. Als col·legis electorals 
es repetia la frase “ens tornem a 
veure d’aquí a sis mesos!” entre 
els ciutadans que es disposaven a 
votar. Tot apuntava que els resul-
tats d’aquestes eleccions no seri-
en gaire esperançadors per tren-
car amb el bloqueig del Govern 
espanyol, però just un dia després 
PSOE i Unides Podem van acordar, 
en temps rècord, un govern de co-
alició progressista i d’esquerres. 

RESULTATS ELECTORALS | 10-N

eRc ha tornat a ser la força més votada a caldes de Montbui, 
tot i la davallada en el percentatge de participació ciutadana 

Ivette Hijano

el col·lectiu calderí ha organitzat dos actes oberts a la ciutadania  

RESIDUS | MOBILITACIÓ CIUTADANA

Neix Carerac Verd en defensa del territori

Ahir, dilluns 18 de novembre, l’alcalde Isidre Pineda 
es reunia amb diversos membres del col·lectiu Care-
rac Verd, una nova plataforma ciutadana de Caldes 
“preocupada pels abocaments incontrolats que 
s’efectuen a la zona i altres indrets del terme mu-
nicipal”, explica la recent inaugurada entitat. 
No obstant això, no era la primera cita que es mar-
cava a l’agenda per posar a sobre de la taula el con-
flicte amb l’activitat irregular de l’empresa d’extra-
cció d’àrids a Can Cararac, GRP Recycling Process: 
“El 31 d’octubre vam mantenir una reunió amb el 
Cap de l’Àrea de Territori de l’Ajuntament” –tot i 
que, segons el col·lectiu, havia estat concertada amb 
l’alcalde per al dia 30 i es va veure ajornada per mo-
tius sobrevinguts– i en aquesta trobada, a banda de 
repassar les instàncies presentades amb anterioritat, 
“vam informar l’Ajuntament que hem presentat 
suggeriments al Pla Especial presentat per GDP 
en el període de consultes”.  
La nova plataforma ciutadana denuncia que GDP se-
gueix actuant “malgrat l’ordre de tancament i el 

precinte”, i en certifica l’exportació al Pla d’Aguilar: 
“Hem verificat que l’activitat extractiva del Pla 
d’Aguilar no disposa de cap llicència vigent que li 
permeti tenir activitat de cap tipus. I cal recordar 
que durant els dies que Can Cararac va estar efec-
tivament tancat, els camions es desviaven i aboca-
ven al Pla d’Aguilar”. 
En vista de la situació de no interrupció definitiva 
dels abocaments, Carerac Verd demana al consisto-
ri de Caldes que coordini la seva acció amb altres ad-
ministracions amb competències sectorials, –“cosa 
que no ha fet fins ara, malgrat els contactes que 
hem facilitat”– i organitza dos actes “per donar a 
conèixer públicament la problemàtica associada 
a Can Cararac”. 
El primer serà un acte informatiu i tindrà lloc aquest 
divendres 22 de novembre, a les 19:30 hores, a Les 
Cases dels Mestres. D’altra banda, el diumenge 24 tin-
drà lloc una caminada popular “per recórrer, veure 
directament i explicar quines praxis han dominat 
la gestió de l’explotació”.
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RESULTATS ELECCIONS CORTS GENERALS
10N caLdeS de MoNtbUi

9.889 Votants  |  53 Vots nuls  |  Participació: 74,57 %
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L’Espiga d’Or torna a ser una fleca top
Per segon any consecutiu, l’Espiga d’Or de Cal Falsina ha estat reco-
neguda com una de les vuitanta millors fleques de tot el territori espa-
nyol. Dilluns 11 de novembre va celebrar-se, a la Fira de València, i dins 
de la Gastrónoma 2019, la tercera edició d’aquests premis que configu-
ren “La Estrella de La Ruta Española del Buen Pan 2019”, un aparador 
per als flequers premiats després de reconèixer la qualitat dels seus 
productes artesans i que consumim tots i totes diàriament. 
Ester i Meritxell Ventura Falsina, les germanes que són al capdavant de 
l’Espiga d’Or a Caldes de Montbui, han tornat a rebre el guardó “amb 
orgull”, sobretot després de saber que d’entre les 80 fleques premi-
ades, el comerç calderí és l’únic guardonat de tota la zona del Vallès.: 
“Haver guanyat aquesta estrella ens fa estar molt contentes, per-
què es valora la feia feta durant anys”, declarava l’Ester quan van 
rebre per primera vegada el guardó l’any passat.   

EMPRESA | LA RUTA DEL BUEN PAN 2019

Espai CEL rep un prestigiós guardó 
El nou centre termal lúdic del Grup Victòria, Espai CEL, ha estat pre-
miat amb el prestigiós Architecture Masterprize 2019 que, en la cate-
goria de Restauració i Renovació, ha reconegut el projecte de renova-
ció dels antics dipòsits termals del Balneari Termes Victòria, convertits 
en set piscines diferents de pedra i volta catalana. 
L’arquitecta Maria Almirall, d’Arquetipus Projectes Arquitectònics, va 
ser la responsable del disseny del nou espai on l’arquitectura, la his-
tòria i l’aigua termal es fusionen per al delit dels cinc sentits: “La fun-
ció dels antics dipòsits termals els havia deixat sempre ocults al 
visitant i la seva descoberta va ser clau per decidir que era un lloc 
captivador per mostrar i per fer-ne un espai únic”, explica Almirall.
El premi se suma a la dilatada llista de reconeixements acumulats des 
de la inuguració a l’abril d’aquest any, i ara el projecte també és fina-
lista als Premis Arquitectura Plus, que es lliuraran el 27 de novembre.

TERMES VICTÒRIA | PREMI INTERNACIONAL
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SOLIDARITAT | gRAN RECAPTE

Nova campanya de 
recollida d’aliments 

Els dies 22 i 23 de novembre, Caldes s’adhe-
reix un any més al Gran Recapte d’Aliments 
de Catalunya. Durant els dos dies de jorna-
da, els voluntaris se situaran a l’entrada de 
diversos establiments comercials calderins 
per recollir i classificar les donacions que es 
realitzin d’aliments bàsics: “Hem de pensar 
que la vida dona sotregades. És un ‘avui 
per tu i demà per mi”, explica Carles Mar-
tínez, president de la Creu Roja local, en la 
crida al voluntariat en vista de la gran ne-
cessitat de moltes famílies a Caldes. 
Els establiments on es poden fer donacions 
a Caldes seran els supermercats Caprabo, 
Mercadona, Bon Àrea, Coaliment, Ametller 
Origen i Condis, i els comerços membres de 
l’UCIC El Celler i Natural Òptics Montbui. 
L’Escola Pia també serà punt de recollida.

Com ja és tradició a Catalunya, 
Caldes de Montbui es prepara per 
a les festes més màgiques de l’any, 
a inicis de desembre, per celebrar 
la primera convocatòria nadalen-
ca del territori. 
Enguany, la vila calderina acollirà 
la 34a edició de la típica Fira de 
Nadal, que tindrà lloc el cap de set-
mana del 30 de novembre i 1 de de-
sembre, dies en què Caldes lluirà 
l’oloreta de brou acabat de cuinar. 
I és que el principal atractiu de la 
fira no falla mai, i també en aques-
ta ocasió repetirà protagonisme: 
6.000 litres de brou de Nadal cui-
nats en dues olles –les més grans 
de Catalunya–, al foc de llenya i 
amb aigua termal. La cocció co-
mençarà a preparar-se el diven-
dres a la tarda, a la plaça de la Font 
del Lleó, però no se servirà fins al 
cap de setmana en dues franges 
horàries: a les 12 hores del migdia 
i a les 17.30 hores de la tarda. 
A banda del tradicional tast gas-
tronòmic –purament calderí–, els 
visitants podran tornar a per-
dre’s pels carrers del centre his-
tòric, que serà novament vestit 

Tot a punt per fer bullir les olles

La pl. de la Font del Lleó, principal escenari de la Fira > M. cLaPeRS 

El magatzem del Rebost Solidari. > i. HiJaNo

amb més d’un centenar de para-
des dedicades a objectes i decora-
ció de Nadal, artesania, alimenta-
ció... i també cuina sobre rodes. I 
com també és típic en aquesta cita 
calderina, els més petits de casa 
gaudiran d’una gran varietat d’ac-
tivitats, jocs, tallers i espectacles, 
tots aquests dedicats a les festes 
nadalenques. En aquest sentit, no 
hi faltarà la celebració de la popu-
lar festa del tió, prevista per diu-
menge a les 12 hores. 
Enguany també se sumarà a la 
festa el Movember Moustache 
Day, que en la seva tercera edició 
a Caldes tindrà lloc l’1 de desem-
bre al carrer de Font i Boet. RAF 
Estilistes repeteix en l’organització 
d’un acte solidari per recaptar fons 
que seran destinats a la investiga-
ció contra el càncer de pròstata, 
testicular i salut mental de l’home. 
I a més de gaudir del ritme del 
swing i la tradició de les sardanes 
–que també seran presents a la fira 
d’enguany– l’Associació contra el 
Càncer oferirà un sopar especta-
cle a l’Hotel Termes Victòria amb 
l’actuació de Toni Albà.

TRADICIONS | FIRA DE NADAL 

els propers dies 30 de novembre i 1 de desembre torna la tradicional Fira de Nadal
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De  Gal·les  a  
Caldes,  atrets  pel  
llegat  Lawrence

Núvols i clarianes

> Quim Campistron

> Montserrat Canyameres

A Monmouth, ciutat gal·lesa on va 
néixer George Lawrence el 1830, 
també era desconegut. Això va co-
mençar a canviar el 2 d’abril d’en-
guany quan la Christina, besneta 
del missioner, s’hi va acostar, i en una 
conferència va explicar a una trente-
na de monmothians que a Caldes de 
Montbui el seu besavi hi havia fun-
dat l’escola “dels pobres” i iniciat 
una església, que hi estava enterrat, 
i hi tenia un carrer i una ruta. Que hi 
havia deixat petja, vaja. Encuriosit, el 
pastor d’una església evangèlica del 
lloc que l’havia convidat a donar la 
conferència va decidir venir per co-
nèixer de primera mà les investiga-
cions que han contribuit a treu-re’l 
encara més de l’oblit. Ho ha fet ara, 
acompanyat de filles i amics. Van 
assistir a actes commemoratius del 
150è aniversari de l’església evangè-
lica iniciada per Lawrence a Barcelo-
na, i que actualment es troba al car-
rer Terol, 22 de la ciutat, al barri de 
Gràcia. També van visitar l’església 
iniciada per aquest missioner a Cal-
des, al carrer que du el seu nom.
Com que portaven salutacions de l’al-
calde de Monmouth, hi va haver visi-
ta de cortesia a la nostra vila amb el 
pròposit de que es puguin establir re-
lacions cordials de coneixença mútua 

Passen tantes coses al llarg d’unes 
setmanes, empalmant-se o super-
posant-se unes amb altres, que ben 
sovint, si vols referir-t’hi, ja han per-
dut vigència. Fa ben poc al Valle de 
los Caídos hi va haver l’exhumació de 
Franco (24/10/2019) amb tota la seva 
pompa feixista, i també la inhumació 
al cementiri, al panteó familiar, al cos-
tat de la seva dona, Carmen Polo. Vaig 
quedar ben sorpresa quan vaig ado-
nar-me que la meva neta gran, que 
cursa primer de batxillerat, no sabia 
gaire del personatge anomenat Fran-
co, enterrat al Valle de los Caídos des 
de feia més de 40 anys, qui era i què 
havia fet, què representava el mauso-
leu que s’havia fet construir i qui eren 
els “caídos por Dios y por España”.
Amb tot el que estem vivint grans i 
petits a Catalunya des del 2012, posem 
pel cas, seria convenient que aquests 
petits que s’han anat fent grans al 
nostre costat, que han participat en 
tantes manifestacions, referèndums, 
eleccions, exilis, empresonaments, 
procés, sentències, vagues... coneguin 
el curs de la història, almenys des del 
1936 amb el cop d’estat del general 
Franco. Seria convenient que a l’insti-
tut se’ls expliqués, d’una manera neu-
tral, un o dos dies al mes, a una hora 
determinada, tot aquest llarg camí 
que hem anat recorrent junts: avis i 
àvies, fills i filles, nets i netes, fins i tot 
besnets i besnetes, ja que la història 
que coneixen ells i elles és una histò-

ria escapçada, manipulada i silencia-
da. M’atreveixo a dir que és molt més 
important aquesta vessant històrica 
més moderna que no pas l’anterior. Ja 
tindran temps per anar-la coneixent 
des dels Reis Catòlics...
Passo a un altre tema delicat: el de la 
seu de la prefectura de policia de la 
Via Laietana. La seva història ama-
gada. L’altre dia, als Matins de TV3 
se’n va parlar. “Fora les forces d’ocu-
pació!” crida la gent que es va ajun-
tant al seu davant, sense saber-ho 
exactament i només intuint, molts 
d’ells, tota la història que s’hi amaga: 
la brigada políticosocial amb els ger-
mans Creix, els calabossos, els inter-
rogatoris, les tortures... Van mostrar 
les seves dependències modernitza-
des, pintades de nou, entapissades, 
“enllustrades”, quan moltes perso-
nes grans que hi van anar a parar, 
vives encara, en guarden un record 
de brutícia, de piles de carpetes d’in-
formes, de foscor, dels “grisos” deam-
bulant-hi, juntament amb inspectors, 
comissaris i civils “afines al régimen”. 
Tant de bo traslladin ben lluny aquest 
edifici de mal record o l’enderroquin, 
esborrant-lo per sempre!
Havent viscut tants anys, com que 
també em bull la sang i ja no em ma-
nifesto ací i allà, em tranquil·litzo escri-
vint i llegint. Sortosament, també visc 
moments agradables com per exem-
ple la participació en el Club de Lec-
tura una vegada al mes. Així doncs, 
mensualment, sota la dinamització 
de Ruth Villar, de Cos de Lletra, ens 
reunim a la biblioteca una vintena de 
persones per “disseccionar” un llibre, 

recomanat per la Ruth, després d’ha-
ver-lo llegit.
Som més dones que homes, com en 
tants tipus de trobades, que ens aple-
guem al cap d’un mes per exposar les 
nostres crítiques o opinions relaciona-
des amb el text que acabem de llegir. 
No ens coneixem personalment o, si 
més no, ens coneixem poc. Unes quan-
tes, les que vam instaurar el Club, fa 
més de deu anys que som al peu del 
canó... en fi, canó no és la paraula adi-
ent, ja que l’hora que dediquem a dis-
seccionar el llibre que acabem de lle-
gir transcorre amistosament. Ens 
escoltem les unes a les altres amb 
respecte, posant-hi tota l’atenció i 
l’interès pel que es va exposant, en-
cara que la teva opinió sigui contrària 
o en desacord. Naturalment, parlo per 
mi, que sempre hi he assistit. Hi con-
tinuo anant perquè sóc una vella lec-
tora empedreïda que aprofita moltes 
de les recomanacions d’autors de la 
Ruth, desconeguts per mi, però dels 
quals n’exposa la “vida i miracles”. 
No soc gaire xerraire quan explico 
les meves opinions perquè m’interes-
sa escoltar sobretot les de les altres, 
que sempre aporten crítiques origi-
nals i idees atraients. 
En resum, en aquests dies tan dece-
bedors i incerts, que t’omplen de ne-
guit i de ràbia, que et fan avorrir la po-
lítica i els polítics, el fet de trobar-te 
una hora al mes amb unes persones 
gairebé desconegudes amb qui l’úni-
ca cosa que et lliga és un llibre, sem-
bla una falòrnia, però és tan real que 
m’ajuda a reconciliar-me amb l’altre 
món que tant m’estressa.

entre ambdues poblacions. El pas-
tor Jonathan Greaves va fer menció 
en la seva intervenció dels articles 
de la premsa local de l’època que re-
lacionen Lawrence amb Caldes de 
Montbui. De la intervenció de l’al-
calde, Isidre Pineda, destaco la vo-
luntat de continuar normalitzant la 
relació amb entitats de caire religi-
ós, ja que formen part de la nostra 
societat. Seguidament, les Termes 
i la Font del Lleó van ser objecte de 
les explicacions del guia de Thermà-
lia als visitants. 
A continuació va venir la Ruta 
Lawrence, que mostra tota una 
història d’amor amb camisa arro-
mangada i tossuda resistència. A 
més dels seus propis objetius, gau-
dir-la també és necessari, i per això 
no s’ha de córrer per fer-la. Tot i 
així no es va poder donar tota la in-
formació de què es disposa a causa 
del temps emprat en la traducció. 
La Ruta Lawrence dona a conèixer 
història local del segle XIX a tra-
vés del missioner gal·lès i del seu 
equip, que tan beneficiosos van ser 
per la població calderina d’alesho-
res, sobretot a través de “l’escola 
dels pobres”. 
Moments emotius n’hi va haver, per-
què la Ruta és un record viu de la mà 
de qui va treure de la xacra de la ig-
norància i l’analfabetisme bona part 
de la població calderina del segle 
XIX, a més de contribuir a obrir la... 

>Podeu llegir l’artícle sencer
a www.calderi.cat
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n cop més, la ciu-
tadania a Cata-
lunya i a la resta 
de l’Estat ha estat 
convocada aquest 

10 de novembre en unes elecci-
ons generals. La descomposició i 
el malestar del règim del 78 és evi-
dent, ja que mostra la seva debi-
litat per arribar a consensos i la 
seva faceta més repressiva i au-
toritària. Aquestes últimes set-
manes hem viscut esdeveniments 
de notable transcendència políti-
ca. La reacció popular a la sentèn-
cia del procés ha mostrat el rebuig 
d’una part molt significativa de la 
població, cansada d’aquesta situa-
ció, i que exigeix amnistia i lliber-
tat per una condemna considera-
da injusta. Fora de Catalunya hi 
ha hagut moltes mostres de soli-
daritat envers aquesta lluita, per-
què moltes persones han entès que 
no pot existir normalitat ni demo-
cràcia amb unes lleis i una justí-
cia que vulneren els drets polítics 
i col·lectius més elementals. Però 
no és sols això, la precarització de 
la vida quotidiana, la llei Aragonès, 
el malestar laboral, la crisi climàti-
ca, l’atur i la manca de perspectives 
per a moltes persones és un pro-
blema arrelat en la nostra societat. 
Des de la CUP denunciem i treba-
llem per capgirar aquesta realitat, 
construint poder popular i donant 
veu a qui no en té.
A la nostra localitat 861 persones 
han confiat el seu vot a un projecte 
democràtic, plural i social. Aquest 
projecte té els seus eixos en l’auto-
determinació i l’amnistia de les pre-
ses polítiques i exiliades, la reivin-
dicació dels drets bàsics per a les 
minories i la classe treballadora, el 
feminisme transformador i la llui-
ta contra el canvi climàtic i el ca-
pitalisme. La CUP continuarà fent 
treball de formigueta, dia rere dia 
sense descansar, a peu de carrer, 
a les urnes i a les institucions per 
construir una societat més justa i 
igualitària per a totes. Perquè ahir 
com avui, la lluita és l’únic camí. 

CUP - Caldes

U
Construïm poder 
popular

l ple d’octubre vam 
presentar les orde-
nances fiscals mu-
nicipals. Des d’Es-
querra Republicana, 

en matèria d’impostos apostem per 
una fiscalitat justa i eficient, adap-
tada a les noves realitats econòmi-
ques, que permeti garantir l’estat 
del benestar i la funció redistribu-
tiva i fomenti la competitivitat i les 
prosperitats compartides. 
Un any més, fem un esforç de con-
tenció fiscal amb la majoria de 
taxes, tot i que cada vegada pre-
sentem més serveis públics des de 
l’administració i això evidentment 
té un preu. Enguany tenim dues no-
vetats que volem destacar: 
D’una banda, a partir d’ara aquells 
particulars que vulguin instal·lar 
plaques fotovoltaiques es podran 
beneficiar d’una bonificació. Abans 
hi havia una taxa amb un import 
mínim de 359 € fos de la mida 
que fos la instal·lació. Ara, aquest 
mínim s’ha eliminat i es calcula el 
preu en funció dels metres qua-
drats de l’instal·lació (4,85 €/metre 
quadrat). Així, si per exemple volen 
instal·lar 12 metres de plaques fo-
tovoltaiques, pagaran una taxa de 
58,20 € en comptes dels 359 € de 
l’antiga taxa. A més, ja fa anys que 
l’ajuntament bonifica amb un 75% 
l’impost d’obres, ICIO. Estem fer-
mament compromesos i som molt 
conscients de la crisi climàtica 
mundial i per això recolzem aque-
lles persones que vulguin apostar 
per les energies netes i renovables.
D’altra banda, la segona novetat té 
a veure amb el dret a l’habitatge. 
Ens preocupa la manca d’habitat-
ge disponible a Caldes, els preus 
dels lloguers... Per això, entre al-
tres mesures, amb aquestes orde-
nances fiscals preveiem un incre-
ment del 50% de l’IBI (impost dels 
béns immobles) a aquelles perso-
nes jurídiques que tinguin pisos 
buits. La intenció és que s’animin a 
posar al mercat de lloguer els pisos 
que estan tancats, moltes vegades 
per motius especulatius, i així s’afa-
voreixi a un major parc d’habitat-
ge amb preus més assequibles... En 
definitiva, un altre exemple de po-
lítiques republicanes, que això és 
el que som. 
El nostre objectiu és avançar cap a 
un model de fiscalitat progressiva, 
respectuosa amb el medi ambient 
i orientada a corregir desigualtats. 
Poder oferir uns millors serveis pú-
blics i que ens permetin executar 
inversions prioritàries. 

es del passat mes de 
setembre, el grup 
municipal del PSC 
de Caldes estem 
reunint-nos amb 

entitats, associacions, moviments 
socials i amb tota persona que vulgui 
tractar algun tema amb nosaltres.
La finalitat d’aquestes reunions és 
poder prendre el pols al panorama 
associatiu de Caldes. Recollir les 
seves inquietuds, necessitats, 
projectes de present I de futur. De 
la mateixa manera aprofitem per 
a compartir les nostres propostes 
per fer realitat el Caldes que 
volem, respondre qualsevol dubte 
sobre els nostres posicionaments 
i fer mà estesa a tots els col·lectius 
a l’hora de representar la seva veu 
al nostre Ajuntament.
Entenem que la millor forma de 
complementar el nostre programa 
electoral a l’hora de fer propostes 
als pressupostos municipals o 
autonòmics és de la mà de les 
nostres entitats, qui ens aporten 
visions I coneixements molt 
diversos sobre la nostra mateixa 
població. Per això algunes de les 
esmenes al pressupost municipal 
d’enguany ja sortiran fruit 
d’aquestes trobades. I la nostra 
intenció és seguir fent-lo durant 
els anys vinents. Mantenint així 
un contacte proper I humà amb 
el nostre associacionisme.

eguint la línia dels 
anteriors anys el go-
vern local d’ERC, 
presenta per l’exer-
cici 2020 una con-

gelació a les ordenances fiscals i 
preus públics. Des del nostre grup 
entenem que ja va sent hora que 
el govern local realitzar un canvi 
de tendència en quant a la pressió 
fiscal dels ciutadans de Caldes, en 
comptes de seguir cuillant la ciuta-
dania, ja va sent hora de compen-
sar-los per l’esforç fet en el mo-
ments més durs.
El PPC de Caldes apostem per 
donar més capacitat econòmica 
els ciutadans reduir la pressió 
fiscal, les propostes fetes per la 
nostra formació en el període de el-
legacions a les ordenances han estat 
entre altares,diverses bonificacions 
que podríem gaudir els ciutadans 
amb situacions complexes.
En quant a l’IBI sol·licitem la 
creació d’una subvenció de l’impost 
per les famílies monoparentals 
vídues/us i families nombroses 
que els seus ingressos no superin 
els minims establers.
En materia d’habitatges sol·licitem la 
bonificació del 85% de la taxa per tal 
de que els propietaris posin els seus 
pisos a la bossa de lloguer municipal.
Sol·liciten també pel que fa al IAE  la 
bonificació pels aturats que vulguin 
impulsar una activitat econòmica en 
el nostre municipi ,així mateix pro-
posem la creació d’una tarifa de l’ai-
gua social reduïda amb bonificacions 
del 90% i la supressió dels costos del 
tall de Suministrament a les famílies 
més vulnerables.
També sol·licitem el govern local 
que la societat mercantil municipal 
GMSSA, presenti abans de l’apro-
vació definitiva de les ordenances 
fiscals 2020, l’ordenança no fiscal 
que contempla el cos de la recollida 
de deixalles, de les fraccions, resta 
orgànica… conjuntament amb un 
informe econòmic en compliment 
de l’article 24.dos del text refós de 
la llei reguladora d’hisendes locals 
per tal de poder valorar el cost real 
del servei.   

ERC Caldes de Montbui PSC Caldes de Montbui PPC Caldes de Montbui

A D S

Novetats en les 
ordenances per 
una fiscalitat justa i 
eficient

El pols de 
l’associacionisme 
calderí

Propostes 
Ordenances
fiscals 2020

a tenim els resul-
tats de les darre-
res eleccions gene-
rals i val la pena fer 
una reflexió profun-

da respecte del que significa com 
a demarcació i com a país, el que 
sempre des de la nostra formació 
hem defensat, la suma multiplica.
La realitat és tossuda, i no és altre, 
que veure que les estratègies de 
partit han fet que al Congreso de 
los Diputados ens quedem amb 
23 escons quan podriem tenir 27, 
el que fa palesa i més evident que 
existeix una majoria clara del país 
a favor de la independència.
La suma ens va fer iniciar el camí 
amb la determinació de tenir un 
objectiu comú, ara no es tracta de 
triar entre el camí més ràpid, el 
més segur o el que ens sembla més 
evident, és tracta de tenir clar que 
només hi arribarem junts.

Junts x Cat - Caldes de Montbui

J
La suma 
multiplica i la 
divisió resta
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Ja es pot trobar al web del museu una secció específica dedicada als catàlegs que s’han editat 
amb motiu de les diferents exposicions pròpies i temporals. En total hi ha el recull dels nou catà-
legs de les exposicions que Thermalia ha ofert des de l’any 2012 fins a l’actualitat, totes dedicades 
a fets de molta rellevància en la història, el patrimoni o la societat calderina. Amb aquest recull el 
museu podrà fer divulgació dels temes singulars i essencials per conèixer la vila calderina i posa a 
l’abast de tothom qui ho vulgui conèixer. Les nou publicacions es troben dins la pàgina www.ther-
malia.cat/catalegs a què se sumarà, en breu, el catàleg de l’exposició que actualment acull el museu.

Thermalia ofereix un recull dels catàlegs editats

escaldats, capgirats, esperxats i castellers d’andorra completen una diada perfecta marcada pel fred

Tancament de luxe de la temporada

Els Escaldats van tancar una gran actuació en l’última diada castellera de la temporada celebrada a la plaça de Can Rius. > a. SaN aNdRéS

CASTELLERS | JORNADA

e nou, el tancament de 
la temporada castelle-
ra a Caldes va saldar-se 
amb satisfacció per part 
de les quatre colles par-

ticipants en una jornada marcada 
pel fred intens i els corrents d’aire de 
la plaça de Can Rius, nova ubicació 
per tancar una temporada en què la 
colla calderina segueix pel bon camí. 
Si el tancament de l’any passat a la plaça 
de la República va ser una jornada ino-
blidable pels èxits aconseguits –els Es-
caldats van tancar una de les millors ac-
tuacions, mentre que els Capgirats feien 
la millor de la seva història–, la d’aquesta 
temporada ha estat a l’altura de les qua-
tre colles participants. Escaldats, Cap-
girats de Castellar, Esperxats de l’Es-
tany i Castellers d’Andorra van aplegar 
més de dos centenars de participants 
sobre la pedra de la plaça de Can Rius, 
un espai estratègic que va trair les ex-
pectatives dels assistents: a l’ombra el 
fred era insuportable i uns metres més 
enrere, al sol, la temperatura era agra-
dable. A més, els corrents d’aire provi-
nents de l’entrada al parc i del carrer 
del Pont tampoc ajudaven gaire a l’as-
sistència de públic –nombrós en el mo-
ment del començament– en la que pro-
metia ser una bona jornada castellera. 
Començant amb sis espectaculars pilars 
de quatre, aixecats a la vegada per les 
colles –els calderins van doblar, com a 
bons amfitrions, i els Esperxats també 
els van acompanyar–, eren els verds els 
que començaven amb un quatre de set 
que havien de rectificar per una mala 
col·locació de la base. Tot i això i amb 
els dosos titulars lesionats, els Escal-
dats, després d’una setmana plena d’en-
trebancs, havien d’improvisar amb una 
parella petita nova, que complien tot i el 
poc rodatge. Un cinc de sis, un tres de 
set i un pilar de cinc, tots descarregats, 
van servir per sumar la millor actuació 
de la temporada dels locals.

“Vam poder descarregar-ho tot, 
tot i els entrebancs que hem tingut 
durant l’última setmana. Marxem 
de vacances amb molt bones sensa-
cions, amb ganes de seguir creixent 
i de tornar a arrencar la tempora-
da 2020 amb més força que mai. Una 
diada de quatre colles amb molt bon 
ambient i àgil, que va acabar amb un 
castell de germanor, un quatre de 

D
Albert San Andrés

sis amb una rengla de cada colla” va 
explicar a aquest mitjà la cap de colla 
Marta Castilla, que va afegir que “tant 
la junta tècnica com directiva dels 
Escaldats tanquem cicle de la millor 
manera possible, esperant amb ganes 
que arribi la pròxima temporada”. 
Pel que fa als andorrans, van arribar a 
Caldes sense cap enxaneta, desplaçant 
un dels dosos en aquesta tasca i desen-
cadenant diversos canvis en la formació 
habitual. Un quatre de sis amb agulla, 
com el que ja van aconseguir a Copen-
haguen i a La Massana, un quatre de sis 
especial i un tres de sis amb agulla va ser 
l’actuació dels andorrans. Aquest últim 
castell, que en principi no havia de supo-
sar cap problema per la colla, va ser un 
dels moments més èpics de la diada, des-
prés que la Leyre, l’enxaneta ocasional, 
dubtés abans de coronar. “La plaça en 
ple va posar-se a animar-nos perquè 
ho fes i va aplaudir amb ganes quan 
ho va aconseguir. Els dies que, pel que 
sigui, el públic anima amb ganes l’in-

“Marxem de 
vacances amb molt 
bones sensacions, 
amb ganes de 
seguir creixent i de 
tornar a arrencar 
la temporada 
2020 amb més 
força que mai.”

Marta Castilla, 
cap de colla 
escaldats

tent d’una colla de completar els seus 
castells, et fan posar la pell de galli-
na, fan viure les diades i recordar-les 
amb més passió. Ens fan a tots cons-
cients que, per fàcils que puguin sem-
blar a vegades els castells que repe-
tim amb assiduïtat, tots requereixen 
un gran esforç, treball i preparació 
dels que formem part de la colla” va 
confessar Andreu Ferrer, cap de colla 
dels Castellers d’Andorra, que van fina-
litzar la diada amb un pilar de quatre. 
Els Capgirats, fillols dels Escaldats i que 
repetien tancament, van aconseguir des-
carregar dos pilars de quatre, un qua-
tre de set, un cinc de sis, una torre de 
sis i un pilar de cinc, i van tancar la mi-
llor temporada de la seva curta història 
–van iniciar-se el 2011– i una immensa 
satisfacció. “Estem molt contents i re-
collint els fruits del treball de tota la 
temporada, a banda d’estar contents 
de la companyia de les tres colles a la 
plaça, en especial als Escaldats com 
a padrins. Acabem molt animats i 

amb ganes de carregar piles per se-
guir creixent la pròxima tempora-
da” va reconèixer el castellarenc Ge-
rard Rosell, cap de colla dels granes. 
Els de Banyoles van tenir una bona ac-
tuació amb un cinc de sis a la primera 
ronda, un quatre de sis a la segona i un 
tres de sis amb agulla. Els Esperxats van 
tancar amb un pilar de cinc, un castell 
que feia dos anys que no havien pogut 
carregar i descarregar i que a Caldes 
van fer satisfactòriament. “Estem molt 
contents de com hem acabat la tem-
porada i de l’actuació a Caldes. Sem-
pre és un plaer fer-ho amb aquestes 
colles al costat, ja que estem al ma-
teix nivell i ens trobem sovint durant 
la temporada” és el que va opinar Edu-
ard Dui Mir, cap de colla dels Esperxats. 
Una jornada, doncs, satisfactòria per a 
tothom i que es va tancar amb un dinar 
de germanor per mitigar el fred i tem-
perar l’excitació d’una diada castellera 
de quatre colles que segueixen creixent 
cada temporada.
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EXPOSICIÓ | SALA DELgER

L’art polifacètic 
d’Onteniente Palet

Fins el diumenge dia 24 de novembre es 
pot veure a la Sala Delger l’exposició de 
pintura de l’artista plàstic calderí. L’ar-
tista, autodidacte i polifacètic, exposa 
una col·lecció d’obres de petit i gran for-
mat en què la tècnica predominant és 
l’acrílic, tot i que també hi trobem algun 
retrat femení utilitzant el carbó. Xavier 
Onteniente Palet va iniciar la seva trajec-
tòria artística l’any 1967, i ha exposat re-
gularment des dels seus inicis i ha acon-
seguit nombrosos premis en la modalitat 
de dibuix artístic. Totes les obres expo-
sades tenen el seu certificat d’autentici-
tat firmat per l’autor.

Des del dia 8 i fins al 24 de novembre es pot 
veure a l’Espai d’Art Casino del Casino de 
Caldes l’exposició En relleu de l’escultora cas-
tellarenca Maria del Mar Hernández. L’artis-
ta va guanyar el primer premi del Concurs 
d’Escultura Sebastià Badia a les edicions 
dels anys 2017 i 2018, i ara presenta la pri-
mera exposició individual de l’escultora des-
prés de 13 anys de no fer-ho, “l’última ex-
posició individual va ser el 2005, a la Sala 
Watts Art de Castellar, just abans del pri-
mer diagnòstic de càncer de mama”, apun-
ta l’artista. Durant aquest temps Hernández 
va engegar el projecte Identitat Esculpida, 
un recull d’imatges que tracten simbòlica-
ment i de forma artística el seu procés per-
sonal de malaltia, que farà 5 anys que cami-
na i que ja sobrepassa les 30 exposicions, i la 
seva tasca com a docent en cicles formatius 
de grau superior d’escultura, que “m’han 
despertat les ganes de tornar a generar 
peces per pensar en exposicions i tornar 
a ressituar l’escultura i el treball per tor-
nar a exposar”.

En aquesta exposició podrem veure 
obres treballades en relleu, però sobretot 
Hernández vol “posar en relleu dins la 
meva vida l’escultura” després d’un pro-
cés de redefinició personal a causa de la ma-
laltia. Per a Hernández la figura femenina és 
el leitmotiv de l’art i sobretot de l’escultura, 

‘En relleu’, de Maria del Mar Hernández

L’escultora contempla una de les seves noves obres, creada amb paper. > c. MaRtÍNez

Obra feta amb acrílic i pa d’or. > M. cLaPeRS

amb les seves peces pot reflectir els seus ne-
guits. Els materials més utilitzats per l’au-
tora són el bronze, la pedra i la terracota, 
tot i que també treballa amb paper o poliès-
ter, ja que “el format determina el mate-
rial. Ara per crear unes peces més grans 
m’obliga a pensar en materials més lleu-

gers i més econòmics”. L’artista es confes-
sa una enamorada de la vila calderina per tot 
el seu dipòsit cultural i històric, i té per refe-
rents Manolo Hugué i Sebastià Badia, que va 
tenir l’oportunitat de conèixer personalment, 
i creu que “és una vila envejable a nivell ar-
tístic i cultural”. > M. CLAPERS

EXPOSICIÓ | CASINO DE CALDES

L’escultora castellarenca torna amb una exposició al voltant de la figura femenina
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El diumenge dia 24 de novembre la secció d’atletisme del CN Caldes organitza la 27a edició de la cursa 
de muntanya del Farell. La cursa, oberta a tothom major de 18 anys, té un distància de 12,3 quilòmetres 
amb un circuit de terra i asfalt. Durant el recorregut s’establiran dos punts d’avituallament: el primer 
al quilòmetre 6 i el segon al final del recorregut. La sortida serà a les 10 hores del matí al Camp Mu-
nicipal de Futbol (plaça Taunusstein) i l’arribada a la mateixa localització. 
Per participar-hi serà obligatori córrer amb el dorsal i el xip que proporcionarà l’organització. Les sis 
categories es regiran per l’any de naixement.

27a edició de la Cursa de Muntanya del Farell

La nedadora del club Natació caldes fa història guanyant l’or en els 200 lliures, amb dues plates en 100 i 400 lliures

Ainhoa Campabadal, campiona 
d’Espanya de natació a gijón

 Lourdes Becerra i Ainhoa Campabadal a la piscina del CN Santa Olaya de Gijón durant la competició del passat cap de setmana. > cedida

NATACIÓ | CAMPIONAT D’ESPANyA

arrer número dos. Final 
dels 200 lliures del cam-
pionat d’Espanya absolut 
de natació en piscina de 
25 metres. Amb casquet 

rosa, Ainhoa Campabadal, un prodi-
gi de la natació calderina disposada a 
fer història. Abans, dues plates en els 
100 i els 400 lliures. La confiança al 
màxim. Sona la botzina, es capbussa i 
arrenca la cursa, arriba tercera al pri-
mer gir. Al seu costat la favorita, pel 
carrer tres, Lidón Muñoz del CN Sant 
Andreu, mana des de l’inici. L’Ainhoa 
aguanta el ritme sense dubtar, comen-
ça els 75 metres segona. Primera en els 
125, en un frec a frec sense treva amb 
la barcelonina. Últims metres amb les 
dues nedadores escapades i Campaba-
dal toca la paret blava de la piscina del 
CN Santa Olaya de Gijón en primera 
posició. 1:56,59 per 1:56,63 de la rival. 
És campiona d’Espanya! 
La del club blau es mira amb increduli-
tat els resultats, saluda esportivament 
Lidón, però sense mostrar cap mena 
d’alegria, com si no s’ho creies. Capbus-
sa de nou el cap, buscant l’aigua fresca 
que la torni a la realitat. Però la realitat 
no canvia, és la campiona. Poc després, 
allunyada del focus mediàtic de la televi-
sió, somreia des d’un cantó de la piscina.
Campabadal, una noia de només 16 
anys, ha fet història aconseguint el 
seu primer campionat d’Espanya ab-
solut i el primer per al seu club, el CN 
Caldes. L’entrenadora Lourdes Becer-
ra, finalista olímpica a Atlanta 96, la 
mira des de fora amb alegria contin-
guda de veure com la seva deixebla ha 
aconseguit l’èxit. José Muñoz –marit 
de la Lourdes i també entrenador– es-
clata de joia davant de la tele.
Un èxit, però, que no sorprèn gaire, ja 
que l’extens currículum de la nedado-
ra deixava entreveure que els campio-
nats absoluts arribarien tard o d’hora. 
Amb 14 anys ja havia aconseguit gua-
nyar l’or als 50 i als 200 lliures en ca-
tegories inferiors. Va començar tard a 
competir, amb 10 anys com a benjami-

C
Albert San Andrés

na de segon any, i el 2015 ja es convertia 
en campiona de Catalunya en 100 i 200 
lliures i 100 esquena. Des de llavors una 
projecció meteòrica en què l’esforç, l’en-
trenament i la perseverança han estat 
les màximes de l’atleta blava, que suma 
els tres metalls a una plata i un bronze 
el 2018, una 5a plaça als 4x200 lliures 
i una sisena en 200 lliures al campio-
nat d’Europa júnior representant Es-
panya. Un cinquè lloc al campionat del 
món en el 4x200 apuntala el currículum 
d’una nedadora amb una projecció bru-
tal i que es referma com una de les mà-
ximes esperances de la natació nacio-
nal en el futur. 
“Segurament no s’ho esperava, però 
aconseguir la plata en els 100 i en els 
400 –disputats les jornades anteri-
ors– l’ha ajudat a tenir més confi-
ança” explica Becerra a aquest mitjà 
des de la concentració asturiana. Amb 
aquests antecedents, res podia sortir 
malament. “És un fet històric, és el 

“Tenia més 
confiança que 
abans de començar 
la competició. 
L’esforç dels 
entrenaments
ha donat els
seus fruits”

Ainhoa 
Campabadal, 
nedadora del cN 
caldes campiona 
d’espanya de 
natació

millor resultat de la història per al 
club i molt positiu per a tothom. Fa 
sumar molt i l’Ainhoa serà un mirall 
per a tots els nedadors. Per assolir un 
èxit així s’han de donar molts factors: 
que tot estigui en ordre, molta feina 
i una sincronització perfecta en tots 
els àmbits de la nedadora, per sort, 
tenim un equilibri perfecte entre el 
treball del club, la família i l’esforç 
de l’Ainhoa” completa l’entrenadora.
L’Ainhoa es mostra sorpresa quan l’en-
trevistem. Està nerviosa i es mostra tí-
mida. Li costa parlar del seu èxit, com 
si encara no se’l creies. Com si enca-
ra estigués capbussant el cap en la pis-
cina al final de la competició. “Tenia 
més confiança que abans de comen-
çar la competició. L’esforç dels entre-
naments ha donat els seus fruits” ex-
plica la nedadora, que compagina els 
estudis i la competició al Centre d’Alt 
Rendiment de Sant Cugat. Al comen-
çament va pensar “em quedo darrere 

aguantant fins al final” per iniciar la 
remuntada a meitat de la prova i remar-
ca que la “preparació mental és vital”.
Diumenge Campabadal va acabar l’ac-
tuació amb una quarta plaça en la lo-
teria dels 50 metres lliures, en què no 
aconseguia una bona sortida ni un bon 
viratge. Tot i això, tanca una actuació 
estel·lar en el campionat.
Aquesta ha estat la primera de les pro-
ves per l’any olímpic. Tòquio 2020 pot 
ser una de les principals opcions per a 
la del CN Caldes, tot i que amb la seva 
edat no és un repte principal. Abans 
haurà d’aconseguir bones marques als 
estatals de Barcelona de l’abril en pis-
cina de 50 metres –mida olímpica– on 
“tot canvia molt”. “Els jocs olímpics 
són un objectiu, però no vull descon-
centrar-me” diu tocant de peus a terra 
la nedadora que ha portat els colors del 
CN Caldes a l’altura de clubs històrics 
com el CN Sabadell, el CN Sant An-
dreu, el Mediterrani o el Real Canoe.
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La secció esportiva de l’Ateneu, Centre De-
mocràtic i Progressista, el Rugby & Touch 
Caldes, no va disputar la segona jornada de 
Lliga prevista pel diumenge passat, 17 de 
novembre. Els de la flama taronja havien 
d’enfrontar-se amb un dels rivals més po-
tents de la competició, els TRB Dracs, i a 
continuació, en el segon partit del diumen-
ge, amb el conjunt dels Senglars de Torroe-
lla de Montgrí. 
L’equip organitzador de la jornada era el 
BUC de Barcelona, qui finalment va decidir  
anul·lar la cita esportiva a causa de la mort 
d’un dels seus jugadors: “L’equip de BUC 
Touch no ens veiem amb l’energia sufici-
ent per poder afrontar el partit de lliga, i 
per tant, hem decidit suspendre la jorna-

L’atleta del Club Natació de Cal-
des Vanessa Olmos va celebrar 
la 1a posició en la seva categoria 
femenina en la Mitja Marató Es-
pirall-Vilafranca, celebrada diu-
menge passat. Enguany tenia lloc 
la 40a edició de la considerada la 
més antiga de les mitges maratons 
vigents a Catalunya, amb una dis-
tància homologada de 21,097 quilò-
metres de circuit. La calderina va 
fer meta amb un temps de 1:33:26.

TOUCH RUGBY | LLIgA CATALANA ATLETISME | CN CALDES

S’anul·la la celebració de la 2a jornada Vanessa Olmos 
queda primera a la 
Mitja Marató
Espirall-Vilafranca

da del 17 de novembre. Agraïm les mos-
tres de suport i afecte que hem rebut per 
part de tota la comunitat touch”, declara-
va el club barceloní.
L’equip calderí s’ha sumat a les mostres de 
condol a la família, amics i al club: “Donem 
tot el nostre escalf als companys del BUC 
per aquesta trista pèrdua”. 
Després d’una primera jornada sense gua-
nyar cap dels dos enfrontaments previstos, 
el conjunt de Caldes comença a necessitar 
sumar punts per poder guanyar posicions en 
el rànquing. No obstant això, “l’objectiu de 
l’equip no és altre que consolidar-se i se-
guir sumant persones que vulguin prac-
ticar aquest esport”, afegia Marc Congost, 
tècnic del conjunt calderí. 

El Recam Làser Caldes ja té el bitllet per als 
vuitens de final de la WS Europe Cup després 
de golejar per 0-4 el Nantes ARH i guanyar 
l’eliminatòria amb un contundent 1-10. Els cal-
derins disputaran la següent fase de la compe-
tició continental contra un altre conjunt fran-
cés, La Vendéenne.  
Els d’Eduard Candami van dominar el duel en 
tot moment i mai van patir per emportar-se 
la victòria. Ferran Rosa va fer el 0-1 al minut 
5 de partit, un marcador amb què es va arri-
bar al descans. 
A la represa, Roger Acsensi va fer el 0-2 a 14 
minuts pel final del duel. Al minut següent va 

Cap als vuitens de final
HOQUEI | WS EUROPE CUP

els de caldes han certificat el seu accés aquesta setmana

FUTBOL | 2A CATALANA 

Victòria a casa del segon 
classificat de Lliga 

En el transcurs de la 11a jornada de Lliga 
a Segona Catalana, el CF Caldes va visitar 
el camp del segon classificat, el FC Sant 
Quirze Vallès, en un partit que prometia 
ser força interessant i de màxima igualtat. 
De fet el resultat final de com va anar el par-
tit ho va certificar: CF Sant Quirze Vallès, 
2 - CF Caldes, 3.
Els nois de Duque van sortir com sempre, 
donant tot el que tenen, i la recompensa 
va arribar aviat, al minut 7 de partit, quan 
Adama va estrenar el marcador amb el 0-1 
a favor del conjunt calderí. Abans, però, 
d’arribar al descans, Alex va aconsguir 

l’empat a un gol per al conjunt local.
La segona part va arrencar amb aquest 
empat que definia la gran igualtat establer-
ta entre els dos equips contrincants. El CF 
Caldes, per mediació d’Albert Camí, va fer 
l’1-2 al minut 76. Poc desprès, en una jugada 
més que dubtosa, un altre penal en contra va 
suposar l’empat del conjunt local al minut 79.
Duque va fer entrar al minut 81  Chema per 
Caña, canvi que va resultar decisiu per al re-
sultat final del partit, ja que Chema, al minut 
89, va fer el 2-3 a favor del CF Caldes.
Els calderins continuen sumant amb força 
en aquest grup. > TONI GUTIÉRREZ

FUTSAL | 2A I 3A DIVISIÓ

Les de Caldes baixen a 11a posició
La recent estrenada temporada a 
Segona Divisió Nacional de l’equip 
sènior femení de Caldes no està 
sent fàcil. De la setena a la novena 
jornada de lliga, les noies del CN 
Caldes han baixat de la 7a a la 11a 
posició en el rànquing.
En el darrer partit, celebrat a casa 
dissabte passat, les femenines van 

tornar a empatar, aquesta vegada 
amb el FEME Castellón, CFS (2-2). 
Amb aquest resultat al marcador, 
les calderines sumen un total de 
2 victòries, 3 derrotes i 4 empats. 
D’altra banda, l’equip sènior mas-
culí del CN Caldes segueix estable 
a la categoria de Tercera Divisió 
Nacional i se situa en una més cò-

moda 5a posició en la classificació. 
Diumenge passat, 17 de novembre, 
va ser el seu torn al Bugarai per 
disputar la 8a jornada de Lliga con-
tra el Montsant. El resultat va ser 
una victòria 4 a 3, que s’afegeix als 
5 partits guanyats de la tempora-
da –a banda dels 3 partits en què 
els han vençut.

entrar a pista Roger Beltran i va fer així el seu 
debut amb el primer equip en un partit oficial. 
Marcos Blanqué va fer el 0-3 al minut 41 des-
prés d’una excel·lent definició en un mà a mà. 
Finalment, Ferran Rosa va fer el 0-4 de falta 
directa a 2 minuts pel final. 
El Recam Làser Caldes es va emportar la vic-
tòria de la pista del Nantes i també l’elimina-
tòria després de sentenciar-la a la Torre Roja. 
Els calderins disputaran els vuitens de final 
contra La Vendéenne, un nou conjunt de Fran-
ça. L’anada serà a la Torre Roja el 14 de de-
sembre i la tornada el 18 de gener a la locali-
tat de l’oest de França. > PREMSA CH CALDES

A. B. Giménez en una jugada d’atac contra el Nantes ARH. > k. càtedRa Chema autor del tercer gol del C.F. Caldes. > t. GUtieRRez
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EXPOSICIONS 

BISIONS
de Carles Canals i Àlex Monfort 
Lloc: Sala Delger
Organitza: Thermalia

MOSTRA DE DIORAMES
Lloc: Espai de l’Olla
Organitza: Associació Pessebrista 
de Palau-Solità i Plegamans

EXPOSICIÓ DE NADAL  
I FIRA D’ART CASINO
29 i 30 novembre,  i 01 desembre 
Lloc: Espai d’Art Casino
Organitza: ARTSgrup

novembre
  DIMARTS 19

17.30 h · SANTA CECÍLIA
Concert a càrrec dels alumnes  
de Tot Música Ensenyament
Lloc i org.: F. D’Acollida Sta. Susanna

18 h · BIBLIOLAB
‘Origami il·luminat’, taller per a 
joves de 8 a 13 anys, a càrrec de la 
Fundació Pere Tarrés
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes

  DIMECRES 20
09.30 h · CURS
“Parlar en públic sense por i amb 
seguretat”, 20 i 27 de novembre
Lloc: Caldes Emprèn – Centre 
d’Iniciatives Empresarials 
Org.: Ajuntament de Caldes

17 h · TEATRE
“Vindicacions” dedicat a la 
violència de gènere
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Org.: Ajuntament de Caldes i 
Assoc. Cultural de la Dona 
Col.: Diputació de  Barcelona 

19 h · CONFERÈNCIA 
“El Caldes dels nostres besavis” a 
càrrec de Joan Villanueva
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Organitza: Aules Caldes 

  DIJOUS 21
FIRA DE TASTA VINS
Lloc i organitza: Vallesana  
Espai Degustació

17.30 h · STORY TIME
‘Where’s spot’, activitat adreçada 
a nens i nenes de 3 a 8 anys
Lloc: biblioteca de Caldes 
Org.: Cambridge School i  Biblioteca

19 h · MENÚS EQUILIBRATS
Amb la Dra. Maria Xalabarder
Lloc: Cooperativa Setanta
Organitza: Cooperativa Setanta, 
l’Àgora d’APINDEP i Associació 
Jardí Santa Susanna 

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

  DIVENDRES 22
GRAN RECAPTE 2019
Campanya de recollida d’aliments 
bàsics els dies 22 i 23 de novembre 
a diversos establiments de Caldes
Organitza: Ajuntament de Caldes 
Col·labora: Creu Roja, Càritas i les 
Esglésies Evangèliques Paraula 
Viva i george Lawrence

19.30 h · ACTE PÚBLIC 
“Què passa a Can Cararac?”
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Carerac Verd
 

  DISSAbTE 23
09.30 h · ELS PATIS EN ELS 
CENTRES EDUCATIUS
“Com t’agradaria que fos el teu 
pati”. Participació oberta, dins del 
Projecte Educatiu de Caldes (PEC) 
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Ajuntament de Caldes 

18 h · DISCO COUNTRY
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: Assoc. Jardí Santa Susanna

20 h · CONCERT A LA 
SAGRADA FAMÍLIA
Organitza: Coral del Centre 

22 h · CONCERT
Maitia Trio & Joan Mas
Lloc i organitza: El Centre

  DIUMENGE 24
10 h · 27a CURSA DEL FARELL
Inici i final: Camp Mpal. de Futbol
Organitza: Secció d’Atletisme  
del CN Caldes 

10 h · CAMINADA POPULAR  
A CAN CARARAC 
“Què passa a Can Cararac?”
Sortida des de la Presó 
Organitza: Carerac Verd

18.30 h · TEATRE
‘La guerra de Troia no es farà’ 
de Jean girandoux, per la Cia. 
QuatreXQuatre, de granollers 
Lloc: Casino de Caldes 
Organitza: Casino de Caldes
Col·labora: UCIC 

  DILLUNS 25
17.30 h · DIA INTERNACIONAL 
CONTRA LA VIOLÈNCIA  
DE GÈNERE
Lloc: plaça de la Font del Lleó
Organitza: Ajuntament de Caldes 

19 h · CLUB DE LECTURA
Xerrada sobre l’obra ‘L’agulla 
daurada’ de Montserrat Roig. 
Amb Ruth Vilar, de Cos de Lletra 
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes

  DIMARTS 26
16 h · XVI JORNADA 
D’ECONOMIA I EMPRESA 
FAMILIAR
Lloc: Balneari Termes Victòria 
Org.: ACC (Acció Cívica Calderina)

18 h · BIBLIOLAB
Dissenya  la teva samarreta (nens i 
joves de 5 a 13 anys), a càrrec de la 
Fundació Pere Tarrés. Lloc i org.: 
Biblioteca de Caldes 

  DIMECRES 27
16 h · CELEBRACIÓ
Aniversari de Leonardo Da Vinci a 
càrrec de Rosa Ribas. 
Lloc: sala 2 del Centre Cívic
Org.: Assoc. Cultural de la Dona 

18 h · TROPA CREATIVA
Espai de creativitat (escriptura i 
lectura), nou club per nois i noies 
de 14 a 16 anys. Dinamitza en 
Salva i la Ruth, de Cos de Lletra 
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes 

18.30 h · PROCÉS 
PARTICIPATIU
Sessió oberta a la ciutadania per 
elaborar un nou reglament municipal 
de participació ciutadana
Lloc: Les Cases dels Mestres 
Col.: Diputació de Barcelona 

  DIJOUS 28
18 h · 20è ANIVERSARI  
DE LA BIBLIOTECA 
Activitat infantil especial 
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes 

  DIVENDRES 29
11 h · PREGANT  
AMB ELS SENTITS
Lloc i org.: F. D’Acollida Sta Susanna 

18 h · ENCESA DE LA 
IL·LUMINACIÓ DE NADAL 
DEL NUCLI ANTIC
Lloc: plaça Font del Lleó

18.30 h · INICI DE LA COCCIÓ 
DEL BROU DE NADAL
Se servirà durant el cap de setmana.
Lloc: plaça de la Font del Lleó

19 h · 20è ANIVERSARI  
DE LA BIBLIOTECA 
Activitat per a adults 
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes

21 h · SOPAR BALL
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: L’Esplai

  DISSAbTE 30
 10 h · TRADICIONAL 

FIRA DE NADAL I MERCAT 
D’ARTESANS
Lloc: nucli antic

 10 h · ACTIVITATS 
INFANTILS
Fins a les 14 h, i de 17 a 21 h
Lloc: plaça de Can Rius

 COCCIÓ I TAST  
DEL BROU DE NADAL
A les 12 i a les 17.30 h
Lloc: plaça de la Font del Lleó

 17 h · ESPECTACLE INFANTIL
Lloc: plaça de l’U d’Octubre

 18 h · RÀDIO CALDES  
BULL PER NADAL
Lloc: plaça de la Font del Lleó 

19 h · UNA NIT DE SWING: 
RIZANDO EL RIZO
Mostra de pentinats i ball a 
càrrec de Fusió de Perruqueries 
Calderines
Lloc: Espai de Can Rius

20.30 h · SOPAR ESPECTACLE 
En benefici de l’Associació contra 
el Càncer, amb l’actuació de l’actor 
Toni Albà.
Lloc: Hotel Balneari Termes Victòria 

desembre
  DIUMENGE 01

 10 h · TRADICIONAL 
FIRA DE NADAL I MERCAT 
D’ARTESANS
Lloc: nucli antic

10 h · MOVEMBER 
MOUSTACHE DAY
Exposició de cotxes antics, 
tallers infantils, ioga, zumba i 
rugby&touch. A càrrec de l’UCIC i 
RAF Estilistes.
Lloc: c. De Font i Boet fins a la 
plaça de Catalunya 

 10 h · TALLER INFANTIL
A càrrec de l’Esplai grifoll
Lloc: plaça de la Font del Lleó

10 h · ACTIVITATS INFANTILS 
Fins les 14 hores, i de 17 a 21 hores.
Lloc: plaça de Can Rius

 12 h · CELEBRACIÓ DE LA 
POPULAR FESTA DEL TIÓ
I cocció i tast del brou de Nadal
Lloc: plaça de la Font del Lleó

12 h · BALLADA DE SARDANES
Amb la Cobla Lluïsos de Taradell
Lloc: Plaça de l’U d’Octubre
Organitza: Agrupació Sardanista 
Calderina 

 17 h · ESPECTACLE 
INFANTIL
Lloc: plaça de l’U d’Octubre

 17.30 h · COCCIÓ I TAST 
DEL BROU DE NADAL
Lloc: plaça de la Font del Lleó

  DILLUNS 02
17 h · TEATRE REIVINDICATIU
“Vindicacions” a càrrec de 
TRAMA.coop amb motiu del Dia 
Internacional per a l’eliminació de 
la violència envers les dones. 
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: Ajuntament de Caldes
de Montbui

  DIMARTS 03
13.30 H · DINAR BENÈFIC 
(givingTuesday, un dia per donar)
Lloc: Fundació Santa Susanna
Organitza: Fundació Santa 
Susanna 

del 19 de novembre al 2 de desembre de 2019
CLASSIFICACIONS
ESPORTIVES

HOqUEI MASC.
ok Lliga · J.09

Taradell - Vic 1 - 5
Noia - Palafrugell —
Barcelona - Calafell —
Caldes - Igualada  —
Voltregà - Liceo —
Reus - Lleida —
Girona - Lloret —

CLASSIFICACIÓ PT
08 Recam Làser Caldes 11

FUTBOL
2a catalana ·  Grup 4 · J.11

Gironella - Calaf 4 - 1
St. Julià - Cardedeu 1 - 2
St. quirze - Caldes 2 - 3
Torreta - Franqueses 2 - 2
Ripollet - Torelló 1 - 1
Can Trias - Tibidabo 3 - 1
Sabadell - Vic 1 - 2
Berga - Joanenc 3 - 4
Sallent - Sabadellenca 3 - 2

CLASSIFICACIÓ PT
06 Caldes de Montbui, CF 19

FUTSAL MASC.
3a  div. Nacional · Grup 01 · J.08

Floresta - Vallseca 6 - 1
Arenys - Jesús Maria 8 - 7
Canet - Arrels 2 - 4
Horta - Vacarisses 5 - 1
Premià - Vilassar 4 - 7
Mataró - Escorial 4 - 5
Caldes - Montsant 4 - 3
Unión - Arrahona 4 - 2

CLASSIFICACIÓ PT
05 CN Caldes 15

FUTSAL FEM.
2a  div. Nacional · Grup 02 · J.09

Castelldefels - Concòrdia 2 - 1
Caldes - Castellón 2 - 2
Almassera - Red Star’s 2 - 2
Intersala - Hospitalet 4 - 1
Ripollet - Eixample 3 - 3
Cesar Augusta - Elx 2 - 3
Esplugues - Cervera 2 - 5
Mataró - Torrent 8 - 2

CLASSIFICACIÓ PT
11 CN Caldes 10

BàSqUET MASC.
2a  categoria · FR02 · J.08

Argentona - Caldes 64 - 57
Llefià - Parets 68 - 69
Sta. Coloma - La Mina 68 - 61
Viladecans - Franqueses 69 - 61
Masnou - Teià 66 - 69
Círcol - Mataró 76 - 66
Minguella - Viladecans 72 - 63

CLASSIFICACIÓ PG PP
02  CN Caldes 06 02

BàSqUET FEM.
2a  categoria · FR01 · J.08

Caldes - St. Nicolau 56 - 53
Círcol - Argentona 47 - 53
Jet - Neus 56 - 48
Vilassar - St. Jordi 64 - 52
St. Gervasi - Ripollet 91 - 61
Can Parellada - Minguella 58 - 60
Mollet - Llefià 43 - 81

CLASSIFICACIÓ PG PP
06 CN Caldes 04 04

Fira de Nadal



Del 19 de nov al 02 de des de 2019   calderí / #58 PENÚLTIMA | 15

DEFUNCIONS

16 de novembre · 91 anys 
JOSÉ MARIA PICADO DIAZ

13 de novembre · 90 anys
CATALINA URRA OSES

13 de novembre · 94 anys 
TRINITAT ESTERLI PEREZ

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
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 fins 
a les 00:30 h. a partir de les 00:30 h, el 
servei de guàrdia es deriva a la Farmàcia 
Viñamata (c. Museu, 20; Granollers).

“Si ajudo una sola persona 
a tenir esperança, no hauré 

viscut en va.” 
> Martin Luther King

Passatemps en catalàLa frase de la quinzena

Completa el buit:
“Em dones un _______ d’aquesta  
mandarina tan sucosa?”

Completa el qüestionari Un cop de mà. Rumia i encerta-la! d'aquest mes 
escanejant el codi QR. 
Com funciona? Després de respondre totes les preguntes, clica “Envia”. A la  
pantalla que s'obrirà, clica “Mostra els resultats” per veure les solucions 
i saber si has respost correctament. 

Un cop de mà
Rumia i encerta-la!

Trobaràs el qüestionari al  i al  de l’Oficina de Català de Caldes de Montbui.
Si el vols rebre, envia’ns la teva a/e a uncopdema@cpnl.cat.

El qüestionari lingüístic que et posa a prova cada mes, perquè puguis comprovar  
com tens l’ortografia, la sintaxi i el lèxic en llengua catalana.
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Curiositats

“Per al teu client 
has de ser el millor 

perruquer del món”

· Des de sempre t’ha agradat tallar 
els cabells?
Sí, al final la meva professió s’ha con-
vertit en la meva passió. Als 14 anys es-
tudiava a l’institut i a la vegada treba-
llava en una perruqueria. Vaig treure’m 
el grau mitjà de perruqueria i després 
el superior d’estilisme. I abans d’obrir  
la perruqueria vaig fer administració i 
direcció d’empreses i màrqueting.

· Et tallaves tu mateix els cabells?
Sí, exactament. Vaig començar a la 
perruqueria perquè tallava els cabells 
als meus amics a casa seva per sortir 
a la discoteca. Una mare em va dir que 
els tallava molt bé i que a la perruque-
ria on anava necessitaven un noi. Vaig 
fer una prova, els meus amics em deien 
que no m’agafarien. Al propietari de la 
perruqueria li va agradar com tallava 
els cabells i em va dir que hi anés l’en-
demà. I així han passat 26 anys.

· Abans d’obrir el teu propi negoci, 
has estat en diferents perruqueries...
Vaig estar a Sabadell, Sentmenat i Cal-
des. He estat 22 anys treballant per a 
la mateixa persona en diferents perru-
queries. Vaig estar d’encarregat fins al 
moment que van canviar les prioritats, 
tenia dos fills i vaig fer el salt. Tenia 39 
anys i era el moment de fer-ho.

· Com definiries el vostre estil?
A RAF estilistes tenim un lema que 

és “l’estil és una actitud”. Què vol 
dir, això? L’important és l’amistat, 
l’amabilitat i la professionalitat. I 
va per aquest ordre. L’important és 
donar una bona imatge del local i la 
nostra. Has de ser amable i t’ho has 
de prendre com una actitud i des-
prés has de ser un bon professio-
nal. Aquí el client té un tracte molt 
familiar i molt proper. No tan sols 
tallem cabells, som gent que cui-
dem i tractem els nostres clients.

· Hi ha moltes perruqueres can-
vien constantment de pentinat, 
en el teu cas també ho fas?
Hem de renovar-nos constant-
ment. Quan vaig començar ara fa 
tres anys estava en un punt i ara 
estic en un altre totalment diferent 
amb tema d’imatge, professiona-
litat, de treballadors... Mai m’es-
tanco. Els que treballem aquí som 
l’emblema de la perruqueria tant 
pel que fa a imatge personal, de 
com vestim i de com anem penti-
nats. Som un referent per als nos-
tres clients. Per al teu client has 
de ser el millor perruquer del món.

· Ara estàs immers en la promo-
ció del Movember de la Movem-
ber Foundation . Què és?
És una iniciativa sense ànim de 
lucre, que a Caldes és el tercer any 
que faig, destinada a recaptar fons 
per finançar programes pel càncer 
de pròstata, de testicles, i la salut 

mental i la prevenció del suïcidi. 
Durant el mes de novembre, els 
homes ens deixem bigoti amb soli-
daritat per aquesta causa. En certa 
manera, ja fas visible el moviment 
Movember. A part, faig el Moustac-
he Day, destinat a aconseguir di-
ners que dipositem en unes urnes. 
És important recaptar diners, però 
també la conscienciació. Tinc bigo-
tis preparats per als nens perquè 
es facin fotos, després les pengem 
a Instagram i així en fem més difu-
sió. Fa tres anys que ho faig, també 
coincideix amb la mort de la meva 
germana per càncer.

· Quan veus una persona, per de-
formació professional els ulls se 
te’n van cap als seus cabells?
Quan fa tants anys, els ulls se te’n 
van al cap. I la meva dona, per 
estar amb un perruquer, la seva 
imatge també ha canviat.

· Aquest desembre la perruqueria 
fa tres anys. Com ho celebraràs?
Vindrà el president de Q Espa-
nya a fer lliurament del certificat 
Q de Qualitat i l’estrella Gobal Sa-
loon pels mèrits, amb l’alcalde i la 
primera tinent d’alcalde de Caldes. 
Som l’únic saló de tot l’Estat que en 
menys de tres anys ha aconseguit la 
Q i una estrella Global Saloon.

Raúl
Fernández

gómez

Director tècnic de RAF estilistes

Sota unes sigles que semblen la branca aèria de les forces 
armades britàniques  –en realitat són les inicials del seu nom 
i cognom– hi ha un negoci que en tres anys d’existència ha 
aconseguit la Q de qualitat i una estrella Global Saloon, una 
mena d’estrella Michelin de la perruqueria. el seu secret? 
el bon dia sempre a la boca i la vocació de servei als clients.

Jordi Rius

>Podeu llegir l’entrevista completa a 
www.calderi.cat
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