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Caldes acull la 16a
Jornada d’Economia i
Empresa Familiar
>P04

El Gran Recapte
d’enguany recull
10.000 kg d’aliments
>P04

La Biblioteca celebra
els 20 anys amb
música i poesia
>P10

360 atletes es sumen
a la 27 a cursa de
muntanya del Farell
>P12

Caldo amb
imatge pròpia
S’estrenen nous gots
reutilitzables amb el símbol
de la Fira de Nadal
>P02-03

El brou ha estat un any més el gran reclam de la Fira de Nadal, que enguany ha tornat a superar els 30.000 visitants atrets per la diversitat d’actes que s’han realitzat al voltant del nucli antic. > J. Serra
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El Nadal arriba abans a Caldes
TRADICIONS | 34a FIRA DE NADAL

La vila termal es una de les primeres poblacions catalanes a viure el cicle nadalenc amb la 34a edició de la Fira

Aspecte general de la plaça de la Font del Lleó dissabte al matí amb els primers visitants a la Fira acudint a buscar el seu got amb brou de Nadal cuinat des de la nit anterior. > J. SERRA

Jordi Rius

D

e vegades ser el primer
té els seus avantatges.
Si arribes abans que
els altres, pots innovar
i presentar els teus assoliments com a fites
originals abans que els altres et copiïn. En realitat, estem parlant de la Fira
de Nadal de Caldes, que aquest cap de
setmana ha celebrat la seva 34a edició,
la primera en el calendari de les fires
d’aquest caire que es fan a Catalunya
juntament amb la Fira de Santa Llúcia
de Canyelles, si bé en aquella població
del Garraf fa la meitat d’anys que celebren l’esdeveniment, i la Fira de l’Avet
d’Espinelves. Com a mínim, a Caldes
s’ha aconseguit que sigui una de les
primeres poblacions catalanes on es
visqui el Nadal.
Un any més, el nombre de visitants no ha defraudat. L’any passat van
visitar la fira més de 30.000 persones i
enguany la xifra pot haver-se superat.
La regidora de Turisme i Termalisme,
Carme Germà, a l’hora de fer balanç

3.000 litres

de brou s’han
repartit enguany
en 10.000 racions,
un 10 % més que
l’any passat

Nous gots

s’han estrenat
amb la imatge del
gall de la Fira

150 parades

d’objectes de
Nadal, artesania
diversa, antiguitats, brocanteria,
alimentació, cuina
sobre rodes i diferents activitats

ho deixava així de clar: “Només heu de
mirar al voltant. És ple de gom a gom,
hi ha més gent que l’any passat, crec
que passarem dels 30.000 visitants”.
Tot plegat fa que l’impacte econòmic
d’aquests visitants, que dobla gairebé
el nombre total d’habitants que té Caldes, fa que “ens movem per sobre dels
600.000 euros” reconeixia l’alcalde de
Caldes, Isidre Pineda, amb dades referents a fa quatre anys.
La gran estrella de la fira continua sent el brou de Nadal i carn d’olla
elaborats amb aigua termal i cuinats
amb foc de llenya en una olla d’1,5 metres de diàmetre i amb capacitat per
1.600 litres de caldo, la més gran de Catalunya. Enguany l’organització ha fet
dues olles grans de brou de Nadal amb
foc de llenya i ha repartit uns 3.000 litres de caldo durant els dos dies de la
Fira, el que suposa unes 10.000 racions, un 10 % més que l’any passat. Tal
és l’èxit de la iniciativa que “fins i tot
s’han hagut de limitar una mica les
racions perquè la gent en demanava
unes quantitats desorbitades”.
Una de les novetats d’enguany
era el got exclusiu de la Fira de Nadal

amb la imatge del gall. Aquest envàs,
que costava un euro i podia ser retornat, convivia amb els altres de la Festa
Major de Caldes. Una senyora que venia
per primer cop a la fira comentava dissabte a la tarda al seu marit mentre esperava a la cua a l’altura de Thermàlia
que “ja m’he informat de com va la
cosa i pots prendre una ració de brou

de franc, sempre que compris el got,
encara que després pots retornar-lo”.
La cua s’allargava fins ben bé el Molí
de l’Esclop i molts dels que s’esperaven
aprofitaven per tafanejar les parades
que hi havia per l’itinerari, com la que
hi havia amb formatge Idiazabal just al
costat del museu, representat per un
suposat pastor basc amb txapela però

Raúl Fernández, de RAF estilistes, tallant cabell al Moustache Day de diumenge. > CEDIDA
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que en realitat era un comercial
gironí. A la parada es podien trobar tres tipus de formatges, entre
aquests el fumat, proclamat com
el millor formatge fumat del món.
La parada de formatges prenia el
lloc de Ràdio Caldes, que l’any passat va fer el programa al costat de
Thermalia i enguany ha ubicat l’escenari al costat de l’Ajuntament.
La ració de brou era gratuïta.
Si es volia un litre de brou, s’havia
de pagar 3 euros i si es volia completar el tast amb carn d’olla i verdura
s’havia de pagar un euro més. L’organització era tan eficaç que la cua
de seguida es va minimitzar. A diferència de l’any passat, a la tarda –si
més no la de dissabte– va ser possible menjar carn d’olla i verdura,

“Hi ha més gent que l’any
passat, crec que passarem
dels 30.000 visitants”
Carme Germà
Regidora de Turisme
i Termalisme
una exquisidesa només reservada
als matins en altres edicions. En
aquests dos dies, s’hauran repartit unes 1.800 racions de carn d’olla.
El brou de Nadal es feia amb
la col·laboració dels restaurants
locals i altres establiments de
proximitat que col·laboren amb
l’aportació d’ingredients com les
carnisseries Clotet, Llonch i Riu,
les xarcuteries El Celler, Pedragosa i Rosàs, la polleria Cal Paretas,
llegums cuits Parellada i els establiments de venda de verdures i
hortalisses Aleix Pla, Difruit, Patates Jaume Coll i Verdura Masclans. El brou de dissabte es va començar a elaborar divendres a les
sis de la tarda amb tota la verdura i diferents ossos. Una comitiva
presidida per l’alcalde i la regidora Carme Germà es va encarregar
d’encendre el foc. L’olla va estar
tota la nit bullint. A les cinc de la
matinada es van retirar la verdura i els ossos i es va incorporar la
carn d’olla, que dona sabor i substància al caldo. Es va fer una operació idèntica amb el brou de diu-

El públic assistent a la fira podia comprar racions de carn d’olla i verdura al preu d’un euro a les barres que envoltaven l’olla del brou de Nadal. > J. SERRA

menge. Les existències de brou i de
carn d’olla es van acabar cap a les
18 hores de diumenge.
PARADES LOCALS
Amb una textura suau, flonja i lleugerament gelatinosa, el mató de
Caldes és un formatge fresc tradicional. El seu origen es remunta a
l’època medieval, aleshores era elaborat amb llet de cabra o d’ovella.
I és clar, no podia faltar a la cita
de la fira oferint productes com
el pastís de formatge. La parada
del mató de Caldes era al carrer
Joan Samsó. Molt a prop, la botiga
d’embotits Pedragosa era una de
les més sol·licitades amb les seves
ofertes de xoriç de gall dindi o la
llonganissa Caldera. Un dels mètodes per comprovar com de ple

estava el centre històric de Caldes
era veure el carrer Forn col·lapsat
o les nombroses famílies amb fills
a la plaça de Can Rius. El pas pel
carrer del Pont també era difícil en
alguns moments del dia.
Els carrers i places principals
del centre han acollit unes 150 parades d’objectes de Nadal, artesania diversa, antiguitats, brocanteria, alimentació, cuina sobre rodes
i activitats. “Les parades han
agradat moltíssim. Hi havia 300
sol·licituds per posar parada i finalment se n’han donat 150”, manifestava la regidora de Turisme i
Termalisme a l’hora de fer balanç.
ELS PERRUQUERS
Dissabte, l’entitat Fusió de Perruqueries Calderines va organit-

zar la segona edició d’‘Una nit de
swing, rizando el rizo’. Mentre els
perruquers feien els seus pentinats d’època a l’escenari de la Sala
Noble de Can Rius, el grup d’universitaris Swing UAB feia una classe oberta a què convidaven tots els
assistents a seguir els seus passos.
Molts dels assistents al ball ja anaven vestits d’època i donaven així
una imatge més integrada, entre la
indumentària i els cabells.
Diumenge va ser el torn per
a la tercera edició del Movember
Moustache Day organitzada per
RAF estilistes i la UCIC. L’activitat se centrava entre els carrers
de Font i Boet i la plaça Catalunya.
Així, al carrer Font i Boet hi havia
una exposició de cotxes Mini, una
exposició de motos Harley David-

son i un taller de rugby & touch. Al
centre de plaça Catalunya, els professionals de RAF estilistes, juntament amb barbers de Mataró i Badalona, afaitaven el bigoti o tallaven
els cabells als clients. La recaptació de tots els serveis, que anava a
parar a unes urnes, s’enviaran totalment a la Fundació Movember,
que els destinarà a finançar programes contra el càncer de pròstata, el
càncer de testicles, la salut mental
i la prevenció del suïcidi. El director tècnic de RAF Estilistes, Raúl
Fernández, es mostrava satisfet de
com havia anat la jornada “ja que
ha vingut molta gent i hem tingut
molt bon temps”. En altres edicions, s’havia arribat als 600 euros de
recaptació i des l’organització esperaven arribar als 1.000.
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EMPRESA | 16A JORNADA D’ECONOMIA I EMPRESA FAMILIAR

Posant l’accent en els valors de la igualtat
La projecció del negoci en l’esport femení va ser el punt de partida de la jornada d’enguany
Més d’una cinquantena de persones
entre conferenciants, empresaris de
Caldes de Montbui i de més enllà, estudiants d’economia i empresa i persones interessades en el sector van
assistir a la 16a Jornada d’Economia i Empresa Familiar, celebrada
dimarts passat, 26 de novembre, al
Balneari Termes Victòria.
L’acte, impulsat per Acció Cívica
Calderina i la Fundació AGI, va ser
presentat per la presidenta de l’entitat organitzadora, Vicenta Pallarès,
que en el seu discurs va dibuixar les
primeres pinzellades de la temàtica
central de la jornada d’enguany: els
valors de la igualtat en el món empresarial des de l’exemple particular de l’esport femení professional.
La 16a edició de la jornada va comptar amb una inauguració de luxe, a
càrrec del president de la Cambra
de Comerç de Barcelona, Joan Canadell. En la ponència titulada “Catalunya 2030/40”, Canadell va presentar
el projecte de construcció d’un nou
model econòmic de país, impulsat
per la Cambra, en què s’aposta per
“una Catalunya en xarxa”.
Després de l’obertura amb Canadell,
la Jornada d’Economia i Empresa
Familiar va seguir amb la taula rodo-

Més d’una cinquantena d’assistents van gaudir d’una tarda dedicada a reflexionar sobre el món empresarial. > i. hijano

na conduida per la primera tinenta d’alcalde i regidora d’Esports de
Caldes, Núria Carné. Maria Vallès,
doctora general de la Fundació del
Club Futbol Barcelona; Rosa Codina, coordinadora territorial de
l’ICD a Barcelona i Catalunya Central; Elena Massot, presidenta de
FEMCAT, i Noemí Ferré, jugadora
del 1r equip UCI Femení de la història de Catalunya, van debatre sobre
la situació real de desigualtat de ge-

nère en el món de l’esport professional, extrapolable al món laboral i
empresarial, en general.
Tot seguit, Carles Miranda va dirigir la xerrada “Els reptes de la indústria 4.0 i la digitalització a empreses”, i per últim, l’alcalde de
Caldes de Montbui, Isidre Pineda,
va ser l’encarregat de posar el punt
i final a la cita empresarial.
En aquest darrer punt, i aprofitant
l’avinentesa, Pineda va convidar a

signar el Llibre d’Honor de l’Ajuntament als quatre calderins i calderines membres de la Cambra de
Comerç, presents a la jornada. Així
doncs, les rúbriques de Pere Barrios (de l’empresa Recam Làser),
Anna Mas (de Josep Muntal), Joan
Anglí (del Grup Victòria) i Roser
Xalabarder (de Nubur XXI) formen
part d’aquest llibre dedicat a persones il·lustres i amb trajectòries
destacades.

SOLIDARITAT | ST.SUSANNA

Giving Tuesday: un
dia per compartir
Avui, dimarts 3 de desembre, se celebra internacionalment el Giving
Tuesday, moviment global de solidaritat arreu del món. La Fundació Santa Susanna s’adhereix un
any més –i per quarta vegada consecutiva– a la jornada solidària i ho
fa amb un nou propòsit per a enguany: recaptar fons per adequar
l’espai del nou projecte “Santa Susanna Cuida”.
Aquest espai, que s’inaugurarà pels
volts del Nadal, s’ubicarà a la sala
que es troba a l’entrada del carrer
Font i Boet, on actualment es realitzen activitats relacionades amb la
salut i la cura de les persones. Està
previst que s’hi reuneixin els equips
de professionals i grups de voluntariat, i que hi tinguin lloc activitats
per promoure el benestar dels usuaris, les trobades del club de lectura
i activitats obertes a la població per
promoure hàbits saludables.
Per tal de poder dur a terme el projecte, la Fundació necessita recaptar 2.472 €. S’hi pot col·laborar assistint al dinar benèfic –que se
celebrarà aquest migdia al Punt de
Trobada–; fent un donatiu econòmic mitjançant la plataforma Giving Tuesday o a les guardioles situades a les recepcions de l’edifici,
i/o comprant participacions per al
sorteig d’una panera solidària.

PRESOS POLÍTICS | CAMPANYA ‘HO TORNAREM A FER’

Caldes se suma a les autoinculpacions

El grup de calderins al jutjat de Granollers, el 16 de novembre. > CEDIDA

Una comitiva calderina d’unes 30
persones van dirigir-se, el 16 de novembre passat, al jutjat de guàrdia de Granollers per presentar les
seves autoinculpacions.
Òmnium Cultural ha engegat la
campanya d’autoinculpacions sota
el nom “Ho tornarem a fer” amb el
propòsit de “deixar clar que l’exercici de drets fonamentals no hauria de ser cap delicte en una democràcia”, explica l’organització
impulsora. “Si manifestar-se, fer
ús de la llibertat d’expressió o
votar és considerat un delicte per

l’Estat espanyol, nosaltres també
som autors d’aquest fals delicte.
Omplim tots els jutjats de Catalunya d’autoinculpacions” afegeixen des del seu portal web.
Pepe Beunza, el primer objector de
consciència política de l’Estat espanyol, calcula que a Caldes se n’han
presentat unes cent i, en total, prop
de deu mil, “cosa que dona un balanç molt positiu, tot i les amenaces del ministre Marlaska”, deia el
Calderí. Al seu parer, “l’autoinculpació és una acció no violenta que
es basa en un principi de desobe-

diència civil, expressat per David
Thoreau, que diu que si un govern
empresona persones justes, el lloc
de tota persona justa és la presó”.
Aquesta campanya, que neix com a
resposta civil a la sentència del Suprem, pretén ser una acció massiva “d’una gran força política”, un
acte de solidaritat amb els presos
polítics i “de dignitat personal en
què cadascú firma la seva declaració vencent a la por”. “No només
defensem a la República catalana, sinó a una societat millor per
a tothom”, acabava Beunza.

DONACIONS | GRAN RECAPTE

El pes de la solidaritat: més de 10 tones
Els dies 22 i 23 de novembre se celebrava una edició més de la tradicional recollida d’aliments de finals
d’any, el Gran Recapte, impulsat pel
Banc d’Aliments de Catalunya. A
Caldes, els més de 150 voluntaris
que van sumar-se a la campanya
solidària van recollir un total de
10.500 quilos d’aliments bàsics.
Tot i que la campanya sempre és
agraïda, enguany el resultat ha

quedat per sota del d’edicions anteriors: concretament, 3.000 quilos menys que l’any passat. En
aquest sentit, l’organització –a
càrrec d’entitats com la Creu Roja
local, Càritas Caldes, les esglésies
evangèliques Paraula Viva i George Lawrence i l’Ajuntament–, atribueix el descens del recapte a tres
possibles causes: la pluja del divendres, les dates de la campanya –que

en altres edicions era l’últim cap
de setmana de novembre, quan tothom ja havia cobrat la nòmina mensual– i l’escassa publicitat que s’ha
realitzat d’aquesta campanya.
No obstant això, l’organització
“agraeix la participació de voluntaris i persones que han col·
laborat”, i fa especial menció als
alumnes de l’Institut Pic del Vent,
Manolo Hugué i Escola Pia.

Voluntaris a l’entrada d’un dels supermercats col·laboradors. > AJ. CALDES
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EDUCACIÓ | PROJECTE EDUCATIU DE CALDES

L’hora del pati, l’espai que cal replantejar
Aquest va ser el leitmotiv que va conduir la Jornada de Patis Educatius, celebrada el dissabte 23 de novembre
Si bé és cert que Caldes està posant
l’accent en el paper educador que
exerceixen els diferents àmbits en
què es relacionen els infants –i la
resta de ciutadans– de la vila, el pati
de les escoles no podia passar-se per
alt. I molt menys en aquests temps,
quan les escoles estan vivint “un
canvi de paradigma, un procés
de transformació a nous sistemes
educatius”, explicava Pitu Fernández, mestre jubilat i autor del blog
“El nou Safareig”.
Dissabte 23 de novembre al matí,
una quarantena de persones –la
majoria d’elles relacionades amb
el sector de l’educació– van assistir a la Jornada de Patis Educatius,
celebrada a Les Cases dels Mestres i impulsada per l’àmbit Escola del Projecte Educatiu de Caldes
(PEC). Durant aquesta, els assistents van debatre sobre el paper actual i futur de l’hora del pati i com
replantejar aquest espai que, al cap
i a la fi, també és educatiu: “Estem
buscant una nova visió, considerar aquest espai com un espai
viu, habitable, on poden passar
altres coses més enllà dels 30 minuts d’esbarjo”, seguia Fernández.
La jornada va ser inaugurada per
l’alcalde de Caldes, Isidre Pineda, i
va prosseguir amb la xerrada “Re-

Una quarantena de persones va participar a la Jornada de Patis Educatius celebrada a Les Cases dels Mestres. > i. hijano

pensem els espais exteriors”, a càrrec de la parella de mestres jubilats
i autors del blog “El nou Safareig”,
Carme Cols i Pitu Fernández. Segons ells, s’ha d’aprofitar la oportunitat que vivim en aquests moments
i transformar els patis, espais que

són “portes al món” on els infants
socialitzen entre ells.
A la segona part de la jornada, i sota
el títol “Diferents mirades”, diverses persones assistents de diferents
àmbits professionals –mestres, arquitectes, directors d’escola, tècnics

municipals i famílies– van aportar
les seves particulars visions referents al pati de les escoles. Arran
de les intervencions, els assistents
van obrir un debat amè i dinàmic
per aportar noves idees al col·lectiu.
I ara què toca? “Aquesta és la

gran pregunta” deia Carme Trobalón, professora d’institut i membre del Grup Impulsor del PEC. De
fet, “avui no veníem a extreure
cap conclusió, sinó a oferir una
panoràmica del que està passant
en aquest procés de transformació de molts centres educatius i de
com dinamitzen els patis”, seguia
explicant. “Ara cal fer una valoració de la jornada i seure amb diferents sectors, com la Regidoria
d’Educació de l’Ajuntament, les
direccions dels centres escolars,
les famílies...” i, finalment, treballar aquestes idees des de cada escola. En aquest punt “l’Ajuntament
té la voluntat d’escoltar tots els
projectes i treballar conjuntament amb les escoles per tenir
uns patis més adequats”, afegia
Josep Busquets, regidor d’Educació de Caldes.
El punt gràfic el va posar l’il·
lustrador i artista plàstic Marc Sadurní, que durant la jornada va anar
dibuixant a temps real les idees i
propostes que sorgien entre els assistents. El resultat, en forma de
mural, significa el document gràfic
sobre el qual el grup impulsor seguirà treballant en el concepte de pati
com a espai també educador a Caldes de Montbui.

EDUCACIÓ | FORMACIÓ PROFESSIONAL

L’INS Manolo Hugué, al Nice One Barcelona
Per primera vegada, la Direcció
General d’FP del Departament
d’Educació i Bandai Namco Entertaiment, productora de videojocs, han signat un conveni de col·
laboració en el marc del Nice One
Barcelona Gaming & Digital Experience Festival.
L’Institut Manolo Hugué, com a
centre educatiu que imparteix cursos de formació professional a Catalunya –des de Caldes–, s’ha adherit al projecte, i alguns dels seus
alumnes han participat en el festival mundial de videojocs creant espais on els visitants poguessin endinsar-se en les profunditats del
videojoc des d’un escenari real: “Es
tracta de recrear les situacions
del nou videojoc Man of Medan
en un espai físic on els visitants
poguessin viure situacions pròpies del videojoc”, expliquen des
de l’institut calderí.
Les experiències immersives eren
només una de les múltiples modalitats d’entreteniment que oferia
aquest univers gamer –que va tenir
lloc del 28 de novembre a l’1 de desembre a la Fira de Barcelona–, i
en què els estudiants de fabricació mecànica del cicle formatiu de

EDUCACIÓ INFANTIL | LA XARXA 0-6

Roda de visites a les escoles bressol
Alumnes del cicle de fabricació mecànica impartit al Manolo Hugué. > CEDIDA

grau mitjà van posar el seu granet
de sorra construint una part del decorat, que després s’havia de muntar amb altres parts fabricades en
altres centres educatius catalans.
Segons un comunicat de l’INS
Manolo Hugué, “és una satisfacció poder contribuir al desenvolupament de la formació professional”. Durant aquest curs,
el centre renovarà el conveni amb

l’ASCAMM (l’Associació de Motlles
i Matrius de Catalunya) i així donarà continuïtat a la formació DUAL
dels estudiants de grau superior.
Paral·lelament, l’institut es manté a
l’espera d’acabar de perfilar un nou
cicle de grau superior de termalisme, que s’afegiria a la oferta formativa professional actual de l’Institut
Manolo Hugué.

El col·lectiu format per professionals de l’educació infantil de 0-3 i de
3-6 anys i famílies calderines van reunir-se, per primera vegada aquest
curs, a l’Escola de Bressol Municipal El Gegant del Pi amb el propòsit
de visitar les instal·lacions i condicions que ofereix el centre, a més d’inaugurar, així, la roda de visites que es realitzaran a la resta de centres
que imparteixen 1r i 2n cicle d’educació infantil a Caldes.
A la trobada van assistir mestres i educadores de diferents escoles,
així com el regidor d’Educació, Josep Busquets. La directora del centre, Xènia Vila, i l’educadora Bestabé Soto van fer d’amfitriones tot
mostrant al grup els diferents espais de l’escola. La visita va acabar
amb una reunió en què es van exposar observacions i afirmacions de
pedagogia, dels espais i de l’organització del centre El Gegant del Pi.
Aquestes trobades serveixen a la Xarxa 0-6 per emfatitzar i treballar
pel benestar dels alumnes i de les seves famílies, oferint l’oportunitat de
conèixer el terreny i l’ambient on els infants passen moltes hores al dia.

Del 03 al 16 de desembre de 2019

25N | ‘nI UNA MENYS’

ACTUALITAT | 07

calderí / #59

artIcle d’opinió

Les manades

El Punt Lila que es va instal·lar a la plaça de la Font del Lleó. > AJ. CALDES

Continua la lluita contra
la violència masclista
Lamentablement encara és estrictament necessari aturar-nos cada
25 de novembre per commemorar el Dia Internacional per l’Eliminació de la Violència envers les Dones. La xifra de víctimes mortals al
territori espanyol a causa de la violència de gènere ascendeix a 52 des
del gener d’aquest any, i a Catalunya un total de 8 dones han estat assassinades durant aquest 2019. La vila de Caldes també va aturar-se
dilluns passat en un acte reivindicatiu, amb la mirada especialment
posada en els joves. El consistori va donar el tret de sortida a l’acte
amb la lectura del manifest, i des del mateix escenari, a la plaça de la
Font del Lleó, es van recitar poemes i cantar cançons. A la mateixa
plaça, els joves del TOC van organitzar un taller de xapes i estampació en clau de gènere al Punt Lila. I posant el punt i final, es va celebrar l’entrega de premis del concurs de creacions breus ‘Mira en clau
de gènere’. La reivindicació a Caldes es va allargar fins ahir, dilluns 2
de desembre a la tarda, amb la representació teatral ‘Vindicacions’ a
càrrec de la companyia Trampa.coop.

El 25 de novembre es va comTambé aquest novembre
memorar el Dia Internaciol’Audiència de Barcelona ha
nal de la Violència contra
condemnat a penes d’entre
les Dones amb manifestaci10 i 12 anys de presó La Maons arreu. Aquesta data sernada de Manresa per abús
veix per commemorar el brusexual a una noia de 14 anys
tal assassinat, el 1960, de tres
a qui van drogar i violar en
de les quatre germanes Miragrup. Els magistrats s’escubal, tres activistes polítiques
den en el Codi Penal per conde la República Dominicana,
demnar pel delicte d’abús i
mortes per ordre del dictano per agressió sexual. Admaria núria revetllE
dor Rafael Trujillo.
dueixen, com va passar en
periodista
Tres dies abans quedava
primera instància a Pamplona, que és abús perquè no hi
vist per a sentència a Còrdova un nou judici contra
va haver ni violència ni intimidació. Ni resistència per
quatre dels cinc membres
Una sentència que torna a posar
de La Manada condemnats
part de la víctima.
en evidència el divorci entre els
pel Suprem a quinze anys de
Tot i que les condemnes són
jutges i la societat, ells viuen
presó per violar en grup una
greus ens trobem davant un
noia durant els Sanfermines
déjà vu. Els magistrats de
en el seu món mentre el carrer
del 2016.
l’Audiència de Barcelona que
s’escarrassa a dir “No és no”.
En el cas de Pozoblanco, a
tenien l’oportunitat d’agaCòrdova, anterior al de Pamfar-se a la sentència de La
plona, la fiscalia demana sis anys de presó, dos pel
Manada que va fer el Suprem, que va esmenar així
delicte d’abús sexual i quatre contra la intimitat,
la de l’Audiència de Navarra, han tornat a interpreper difondre una gravació en què es veu la víctima
tar de manera restrictiva el Codi Penal per no impoa l’interior d’un cotxe inconscient amb els processar el delicte d’agressió sexual.
sats grapejant-la.
Una sentència que torna a posar en evidència el divorci entre els jutges i la societat, ells viuen en el seu
Paral·lelament, el 20 de novembre, l’Audiència de
Navarra condemnava dos dels cinc de La Manamón mentre el carrer s’escarrassa a dir “No és no”.
da a tres anys més de presó per difondre la violaO és que ser víctima d’una penetració no consenció de Pamplona per les xarxes. De fet, van gravar
tida ni desitjada, encara que no s’hi oposi resistènset vídeos i van fer dues fotos.
cia, no és un acte de violència?
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ERC Caldes de Montbui

PSC Caldes de Montbui

El pols de
l’associacionisme
Uns pressupostos
per seguir avançant calderí

P

arlem de política econòmica i d’allò que poden
fer les administracions
i els governs en aquest
sentit. Ningú discuteix
el fet que la globalització prioritza sempre els interessos financers, els beneficis dels mercats, per sobre de la justícia global i dels drets humans. Per això,
l’economia social és una eina necessària
davant d’un mercat salvatge i que no té
pietat. Ho hem vist, per exemple, amb el
mercat immobiliari.
Avui en dia els problemes d’accés a l’habitatge són una de les preocupacions
més grans de molta gent, també a Caldes. És un repte compartit amb molts
municipis metropolitans impulsar polítiques públiques d’accés a l’habitatge que
corregeixin les tendències del mercat.
L’habitatge cooperatiu n’és una claríssima i la farem a Caldes, de fet ja
hem anunciat que el consistori posarà a disposició sòl públic en cessió d’ús en un projecte que a Catalunya és prou innovador. L’objectiu és
ampliar el parc públic d’habitatges,
sobretot per destinar-los a lloguer
assequible. Una altra mesura que impulsarem és l’increment del 50% de
l’IBI en aquells habitatges desocupats
i començarem, òbviament, per les entitats bancàries. A més farem habitatge social reconvertint la Sala Polivalent del costat del Centre Cívic.
Un altre projecte importantíssim que
durem a terme és el casal de la gent gran
amb l’ampliació de la Casa dels Mestres.
No es preocupin, però, la majoria d’impostos i taxes segueixen congelats a
Caldes de Montbui. I ja fa més de vuit
anys que això és així. Però creiem que
és evident que hem fet molta inversió,
molta obra pública, i que els ajuntaments, amb el de Caldes al capdavant,
cada vegada prestem més serveis. Tot
i que, com poden imaginar-se, aquest
model de congelació fiscal i d’augment
de serveis és poc sostenible a llarg termini. Però no hauríem arribat fins aquí
sense una bona gestió econòmica.
Ens calen polítiques públiques decidides, sobretot dels ajuntaments, però
també ens calen més competències!
Les administracions locals som sempre el germà petit i pobre de l’administració, però també som sempre la
primera trucada del ciutadà. Per això
reivindiquem el principi de subsidiarietat, també en el que és econòmic!
És per això que també hem de construir un país nou, una República catalana que posi al centre del debat polític
les persones, els ciutadans, que persegueixi decididament els Objectius de
Desenvolupament Sostenible, l’Agenda 20-30. Que construeixi, al cap i a la
fi, una societat millor i que contribueixi a un món millor.

D

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.

* Aquest és l’escrit corresponent
al Calderí del 19 de novembre, perquè no hem disposat de l’actualitzat per a aquesta edició

CUP - Caldes

Junts x Cat - Caldes de Montbui

PPC Caldes de Montbui

Juntes destruïm
l’iceberg!

Pressupost 2020

Escollir és un dret

A

rribàvem al 25 de
novembre, Dia Internacional contra
les Violències Masclistes, amb una
xifra alarmant de feminicidis als
Països Catalans: 32 dones mortes
pel fet de ser-ho en mans del patriarcat. Aquesta és la punta de
l’iceberg, l’expressió més visible i
irreversible, l’última conseqüència
d’un sistema que legitima i perpetua les violències masclistes i que
concep les dones com a objectes,
com a mà d’obra barata, com a propietat privada dels homes.
Davant d’això, trobem unes institucions públiques amb un sistema judicial que juga de part seva,
que ens revictimitza, ens culpabilitza i no ens protegeix. Però també
veiem com el moviment feminista marca el camí i combat totes
aquestes violències. El cas conegut com La Manada o el de la violació a Manresa són exemples que
demostren que només ens tenim
a nosaltres.
Tanmateix, no només el sistema judicial juga en contra nostra: l’Estat i la seva legislació tampoc fan
passos endavant per erradicar les
violències. La llei d’estrangeria és
violència institucional i deixa les
dones en situació irregular, indefenses davant casos de violència
masclista. El desmantellament
dels serveis públics o la reforma
laboral que ens precaritza ens col·
loquen en una situació de vulnerabilitat que no ens permet escapar de situacions de violència. La
manca d’autonomia per la pobresa
que patim ens obliga a viure amb
els nostres agressors i ens incapacita per defensar-nos.
Per això diem un no feminista a la
llei Aragonès, sortim als carrers
cada vaga general, aturem desnonaments cada matí, lluitem contra
la llei d’estrangeria i ens autoorganitzem per defensar-nos i defensar
els nostres drets.
Al carrer i a les institucions el feixisme avança posant les feministes, i les dones en general, en el
punt de mira i fa més important
que mai plantar cara. Arribem a
un altre 25 de novembre i tot sembla que continua igual, però no és
així. Venim de dos anys de vagues
generals massives el 8 de març, de
grans respostes a agressions sexuals, de creació d’espais feministes,
de més organització i de més força.
Practicant l’autodefensa feminista col·lectivament i arribant allà
on ningú dona una resposta, juntes destruirem el patriarcat i el capitalisme.

A

l darrer ple municipal, celebrat dijous
passat, es va aprovar inicialment el
pressupost general
per a l’exercici 2020. Estem davant
d’uns pressupostos expansius (increment del 4,92% - 23.349.076,95
€; deute del 73,63%) que, des del
nostre punt de vista, aborden inversions llargament reclamades
però no en contempla d’altres que
creiem que són importants per al
nostre municipi.
La inversió més important del 2020
és l’ampliació de les Cases dels
Mestres. Aquesta obra té un pressupost inicial de 1,25 M€ [subvencionat en gran part per la Diputació (0,8 M€) i pel Pla Únic d’Obres
i Serveis de Catalunya (0,25 M€)].
Celebrem que finalment es dugui a
terme aquest projecte per la seva
repercussió social, cultural i educativa i pel seu retorn immediat a la
nostra societat contribuint a la millora de la cohesió social.
Pel que fa a la manca evident d’habitatge de protecció oficial (de venda
o de lloguer) al nostre municipi, no
veiem cap partida en el pressupost
que reflecteixi la intenció d’abordar
aquest problema de manera decidida, llevat de la inversió prevista en
habitatges d’emergència (Sala Polivalent) que, tot i ser molt necessària, entenem que tenen objectius totalment diferents.
En l’àmbit urbanístic, veiem amb
bons ulls la creació d’una zona
verda al carrer Buenos Aires (zona
fortament poblada i sense cap
espai verd) i l’adquisició del terreny del carrer Escoles Pies (tot i
que no sabem a què es destinarà).
Tot i així, trobem a faltar una partida específica per millorar els accessos i carrers dels polígons industrials, inversió que permetria
impulsar el teixit empresarial.
Per últim, considerem insuficients
les partides destinades a Medi Ambient (0,23 M€), en què estem davant d’un repte titànic per aconseguir els objectius ODS marcats
per l’ONU i la UE, i també la partida a programació cultural municipal (0,06 M€) en què pensem que el
consistori hauria de jugar un paper
més rellevant.

E

ls pares som els primers responsables
de l’educació dels
nostres fills i aquest
paper no pot ser
substituït, ni tan sols condicionat,
per cap Govern, ans al contrari,
els pares hem de tenir la seguretat que el Govern ens protegeix i
garanteix els nostres drets. Al llarg
dels quaranta anys de vigència de
la Constitució, les diferents reformes educatives han defensat amb
més o menys passió els drets de
llibertat d’ensenyament i el dret
a l’educacio i refrendat també pel
Tribunal Constitucional. L’últim
projecte de llei del partit socialista,
LOMLOE, qüestiona el primer
gran pacte educatiu per intentar
limitar les llibertats educatives, les
recents declaracions de la ministra
d’Educació en funcions, que tot i la
quantitat normativa i de jurisprudència, entre d’altres, la Declaració Universal dels Drets Humans,
en el seu article 26.3, estableix que
“els pares tindran un dret preferent a escollir l’ensanyament que
volen donar als seus fills”, ha generat una gran alarma social, ja que
questiona que els pares puguin escollir l’ensenyament dels seus fills,
qüestió que es materializa en el
moment que les families trien un
centre i no un altre. Des del grup
municipal del PPC defensarem que
es garanteixi que els pares puguin
escollir el centre educatiu on escolarizar els seus fills, defensarem els
centres concertats amb la garantia
de l’existència d’una oferta plural
i complementària a l’escola pública i, per tant, de la llibertat d’escollir de les famílies, assegurant la
igualitat d’oportunitats en l’exercici d’aquest dret, cosa que implica que la pública i la concertada
han de tenir els recursos necessaris. També cal defensar i promoure
l’autonomia organizativa i pedagògica dels centres, respectant el seu
caràcter propi, per poder desenvolupar projectes educatius de qualitat que puguin donar resposta a
les inquietuds i prioritats de les famílies. Així mateix rebutjarem cualsevol intent dirigit a suprimir la
demanda social de l’article 109.2 de
la LOMCE com a factor determinant per part de les administracions en el moment d’ofertar les places educatives.
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L’extracció d’àrids
de Carerac: Una
altra perspectiva
> Carerac verd

El divendres dia 22 de novembre, a
les Cases dels Mestres, el col·lectiu
Carerac Verd va oferir una revisió
exhaustiva de la història i l’estat
actual de l’extracció d’àrids de Carerac, abans gestionada per Àrids
Pérez i ara per GDP Recyling Process SL. Més de 60 persones van
escoltar amb atenció les explicacions i les dades que membres de
Carerac Verd van desgranar. Dos
missatges clau:
• Mai ni Àrids Pérez ni ara GDP
Recyling SL han tingut la llicència
municipal urbanística preceptiva.
Una activitat que s’ha desenvolupat il·legalment prop de 22 anys.
Àrids Pérez i ara GDP Recyling
SL podrien haver incorregut en infraccions urbanístiques molt greus
i en delictes urbanístics i contra el
medi ambient.
• Com a resultat de l’activitat anterior, s’han produït greus agressions mediambientals i abocaments
de residus d’origen i naturalesa
desconeguts.
D’aquests fets es desprenen dues
conclusions:
• Malgrat que ara (setembre del
2019) GDP Recyling SL ha iniciat els passos per intentar obtenir

una llicència municipal a través
de la formulació d’un pla especial,
que hauria d’aprovar inicialment i
provisionalment l’Ajuntament de
Caldes, aquesta aprovació no es
podrà produir sense una violació
del POUM actual. En altres paraules, GDP Recyling SL no pot
veure aprovat un pla especial que
contempli activitats extractives o
d’abocaments a Carerac.
• L’Ajuntament de Caldes, com a
garant de les activitats urbanístiques i mediambientals al terme
municipal, ha de denegar aquest
pla especial. Si no ho fes, hi podria
haver responsabilitats penals.
L’impacte en el territori de l’explotació de GDP Recyling a Carerac
va poder observar-se en detall en
el transcurs de la Caminada Popular organitzada el diumenge dia
24 de novembre. Al llarg d’un recorregut de 5 km, pel perímetre
de l’explotació, una setantena de
caminants van poder observar de
primera mà i amb perplexitat:
• Els precintes que ha imposat
l’Ajuntament a l’activitat i la seva
fragilitat.
• Com al tancament d’un accés,
l’empresa va respondre obrint-ne
un altre.
• Com s’intenta impedir el pas a
un antic camí, d’ús públic durant
dècades, que creua la finca on hi
ha l’explotació, amb la construccions de profundes fosses i blocs
de formigó.
• Els enormes esvorancs i forats
fets al sòl. La desaparició de fei-

xes de cultiu. Com arbres són literalment colgats de terra i runa.
• La presència d’abocaments impropis: restes de runes d’obra, de
fossa, plàstics, etcètera.
• La tràgica visió d’uns pollancs
plantats per GDP Recyling SL a

correcuita en una terra que no és
la seva, probablement per a intentar fer veure que fan una restauració del terreny i recuperar petites
fiances dipositades.
I davant d’això, una pregunta
sense resposta:

Com és possible que hàgim permès durant tants anys, nosaltres
i els nostres representants polítics, una agressió i una il·legalitat
tan flagrant, dels quals l’extracció
d’àrids de Carerac és un exemple
i que podria no ser l’únic?
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“BIsions”, nova exposició a la Sala Delger
“BIsions” és la mostra que ens ofereixen la parella artística Àlex Montfort i Carles Canals que es va inaugurar aquest passat divendres a la Sala Delger i que es podrà veure fins el 15 de desembre. Dos artistes que s’admiren mútuament i comparteixen un treball que consisteix a manipular objectes quotidians i transformar la seva realitat i funció. Cada un d’ells
ho fa des del seu punt de vista, tant estètic com conceptual, tot utilitzant la fotografia com a suport expressiu. “BIsions”
és el resultat de reunir aquestes dues mirades, mostrar la trajectòria dels dos autors i aparellar-ne algunes de les coincidències, siguin estètiques o conceptuals, així com també poder contrastar com des d’un mateix punt de partida –una
mateixa idea o objecte– cadascú en treu una interpretació o noció diferent, plenament coherent amb la seva perspectiva.

Marta Puigdueta

A

ra fa vint anys, un 13
de novembre de l’any
1999, la Biblioteca
municipal va obrir les
portes per primer cop.
Per tal de celebrar la vintena s’han
organitzat dues activitats sorpresa
a l’equipament cultural i s’ha inaugurat un nou servei.
En primer lloc, dijous 28 de novembre els més petits van descobrir
l’origen de la Biblioteca a través de
la història d’en Carbonet, un follet
que habitava al tren Calderí, que
feia el recorregut de Mollet del Vallès fins a Caldes de Montbui, va fer
entendre a una trentena d’infants
que on ara hi ha la Biblioteca, abans
hi havia una estació de tren.
En segon lloc, divendres 29 de
novembre el vestíbul de la Biblioteca es va convertir en l’escenari de
l’espectacle de fusió artística “Connexions Poètiques”. Lluís Fortuny,
membre de la Companyia Elèctrica
Dharma, va oferir un mostra musico-poètica-visual.
Els assistents van poder viure
una sessió de diàleg, reflexió i creativitat en què a vegades era difícil
gaudir de tot alhora. La combinació
d’imatges d’un grup de persones
africanes ballant una dansa que recordava la sardana, amb sons del
Pakistan, mentre Fortuny recitava un poema de Joana Raspall no
va deixar indiferent.
També es van poder veure altres barreges com el so de la cobla
amb els cants gregorians, els poemes de Maria Mercè Marçal o Josep
Fortuny i la música dels Beatles.
Tot plegat, amb un únic missatge
de Lluís Fortuny: “La música sempre ha estat un riu que s’ha anat
contaminant de totes les cultures
del món, per això hem d’obrir els
braços a les noves aportacions,
per créixer i avançar”.
En tercer lloc, el mateix divendres es van apagar les espelmes
del pastís de l’efemèride d’un espai
que s’ha dedicat a la promoció de
la cultura i al foment de la lectura.
L’alcalde, Isidre Pineda, va definir
la Biblioteca com un lloc “obert,
cohesionador i sempre en constant modernització”.
‘SELF-SERVICE’
Coincidint amb el vintè aniversari, la
Biblioteca ha estrenat el nou servei
d’autopréstec. Ara aquells que vulguin endur-se un llibre, una guia, una
pel·lícula o una revista, ho poden fer
ells mateixos. L’objectiu de l’entrada
en funcionament d’aquesta eina és
alliberar al personal de la Biblioteca
per poder-se dedicar als diversos projectes culturals que impulsa el centre.

ANIVERSARI | BIBLIOTECA DE CALDES

20 anys de Biblioteca
S’ha celebrat l’efemèride de l’equipament amb un conte sobre el seu origen, un
espectacle de fusió artística i la inauguració del nou servei d’autopréstec

UN EQUIPAMENT
CAMALEÒNIC
El dissabte 13 de novembre de
1999 l’alcaldessa, Montserrat Domènech, el president de la Diputació de Barcelona, Manel Royes,
i Marc Mayer, director general de
Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, van inaugurar
la Biblioteca Municipal de Caldes
de Montbui.
La premsa local va qualificar
“d’espectacular” la resposta de la
població a l’obertura del nou equipament, ja que el primer dia la van
visitar 695 persones. De fet, feia
anys que se’n reclamava la creació.
La Biblioteca va néixer amb
la voluntat de ser activa, dinàmica
i per a tots els públics. Es va consolidar com a centre local d’informació que facilitava tot tipus de coneixement en tota mena de suports,
i referent d’organització d’activitats de foment de la lectura i de
la cultura.
Vint anys després, la Biblioteca s’ha sabut adaptar als nous models de vida i de relació amb trets
tan distintius com l’evolució tecnològica, els canvis culturals i d’oci
dels ciutadans, la multiculturalitat o bé les noves formes d’accés a
la informació.
Ara bé, el que no ha canviat
és l’essència de l’equipament cultural calderí: la voluntat d’oferir a
la població un espai on inspirar-se,
crear, compartir i créixer.

La Biblioteca
en xifres
11.849 socis
43.000 documents
34.000 préstecs anuals
100 activitats culturals cada any

Lluís Fortuny interpretant un dels temes de la mostra musicopoètica-visual ‘Connexions poètiques’. > q. pascual
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SALA NOBLE DE CAN RIUS | FIRA TASTA VINS

MÚSICA | SANTA CECÍLIA

La Vallesana Espai Degustació celebra el
seu aniversari amb la 1a Fira Tasta Vins
El dijous dia 21 de novembre es va
celebrar la 1a Fira Tasta Vins a la
Sala Noble de Can Rius, organitzada per Vallesana Espai Degustació, amb motiu del primer aniversari de la renovació d’aquest
comerç dedicat al món dels vins.
Aquesta primera Fira va tenir
una gran participació i la valoració que n’han fet els organitzadors
és “molt positiva, es van arribar
a vendre el màxim d’entrades que
ens havíem plantejat com a límit,
això ens va sorprendre però ens
ha encantat! Creiem que la gent de
Caldes que es va animar a venir
s’ho va passar bé i que hem aconseguit fer una proposta que acosta una mica més el món i la cultura
del vi a tothom qui tingui ganes de
conèixer-lo. La veritat és que tant
l’equip de La Vallesana Espai Degustació com proveïdors i cellers
n’hem fet una valoració molt positiva” apunta Marc Miras, responsable de La Vallesana Espai Degustació. Les 300 persones inscrites
que van gaudir d’aquesta 1a Fira
Tasta Vins disposava d’una copa
Riedel de regal amb què podien accedir a qualsevol del estands i tas-

El quartet Metropolitan Union durant la seva actuació. > CEDIDA

Santa Cecília a l’EMM Joan Valls

L’estand del celler Sabaté i Coca oferint les seves propostes. > Cedida

tar els vins que oferia cada celler, a
banda, també comptaven amb un
descompte a Perdagosa i també a
La Vallesana. La vintena de cellers
que hi van participar van ser Amor
de Vida, AT Roca, Bàrbara Forés,
Huguet de Can Feixes, Castellroig
- Finca Sabaté i Coca, Cérvoles,
Clos Montblanc, Dominio de Cair,
Espelt, Fontana, Gramona, Juvé &

Camps, Mas Ramoneda, Mas Vicenç, Nadal, Parés Baltà, Parxet,
Raventós i Blanc, Sumarroca i Viladellops. També hi van col·laborar
els proveïdors Matarrevalva, Xerigots i Pedragosa. Per part de la organització “el projecte és fer la fira
cada any, potser anirem canviant el
format i buscant novetats, però la
idea inicial és donar-hi continuïtat”.

El passat 22 de novembre va ser la diada de Sta. Cecília, patrona dels
músics, i l’EMM Joan Valls ho va celebrar, com cada any, amb diverses activitats. La celebració va començar el dia abans amb un taller de
percussió corporal pels alumnes més grans a càrrec de Kike Cuadros
en què els alumnes i professors van gaudir els exercicis rítmics amb
tot el cos. Després del taller, l’AMPA de l’escola va oferir un berenar
per a tothom i a continuació es va projectar la pel·lícula d’animació
Coco, un musical sobre un nen que vol ser músic. A banda de les activitats més internes, adreçades a la comunitat de l’escola, dilluns 26 es
va oferir un concert, obert a tota la població, del grup vocal Metropolitan Union, una formació vocal en què canta un exalumne de l’escola. A la sala d’actes els assistents van poder gaudir d’un gran concert
en què les quatre veus dels intèrprets s’acoblaven per oferir un tipus
de música desimbolta anomenada barbershop, perquè es cantava antigament a les barberies mentre els clients s’esperaven.
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Tres entitats esportives utilitzen la pista oberta de l’Institut Manolo Hugué
Els clubs Hoquei, Patinatge Artístic i CN Caldes –tres entitats
esportives de Caldes– utilitzen regularment, fora de l’horari lectiu, la pista remodelada que durant la jornada escolar utilitzen
els alumnes de l’Institut Manolo Hugué.
A finals de setembre van finalitzar els treballs de remodelació
de la pista esportiva del centre educatiu de secundària i FP calderí amb el doble objectiu de millorar aquest espai en benefi-

Albert San Andrés

L

a Cursa de Muntanya del
Farell és una de les cites
marcades en el calendari
atlètic de muntanya, una
prova ràpida, curta i molt
tècnica que en aquesta 27a edició ha
aplegat un total de 360 participants per
completar els 13.200 metres del traçat.
Isaac Duarte (Cims Cerdanyola) i Mercè
Tusell (CN Caldes) van emportar-se la
victòria absoluta.
Tot i coincidir amb la Jean Bouin de Barcelona, cosa que va restar participants
respecte a edicions anteriors, la cursa
va ser la protagonista una temporada
més de la matinal atlètica del Vallès.
Amb 360 atletes inscrits (269 homes i 87
dones), 58 d’ells locals, no es va arribar a
la xifra dels 380 de l’edició passada, tot i
que aquest aspecte no va deslluir en cap
moment una prova amb sortida i arribada al camp de futbol municipal, estrenant ubicació respecte anys anteriors.
Puntuable per a la Lliga Trail i la Championchip, el temps va respectar una jornada fresca durant la sortida (10 h) i amb
temperatura estable al migdia. Amb sortida des de la gespa del camp de futbol,
el trajecte va transcórrer pel carrer del
Pont, la plaça de la Font del Lleó, Barcelona, Font i Boet, va girar havent passat
la plaça Catalunya i va tastar l’empedrat
de Pi i Maragall en direcció al Remei. Des
d’allà, a l’últim tram pavimentat, es va
girar després del càmping, per enfilar el
camí de la Torre Nova i deixar enrere els
3,5 km d’asfalt. Amb una proporció de
80% terra i 20% d’asfalt, la cursa es va
enfilar fins a la meta volant, passats els
6 km, per arribar al Pascol i el turó de la
Torre Roja, el punt més alt de la cursa,
398 metres, per encetar la baixada cap
el Roure Gros i tornar al camp de futbol.
Tot i ser un recorregut conegut, no es
van rebaixar les marques d’edicions anteriors i aquestes són les segones més
altes d’ençà que es fa servir el recorregut actual, que data de l’edició del 2015.
L’edició d’aquell any va ser la més lenta
de totes, amb els 00:49,17 marcats pel
guanyador d’aleshores, Joan Palomera
(CA Palau Solità). Enguany, el guanyador, Isaac Duarte, va marcar 00:47,12,
gairebé dos minuts més que el 2016 i
2018 i tres sobre l’edició més ràpida, del
2017, amb els 00:44,43 registrats per
Iván Límia (CA Montornès) com a millor temps de l’històric. Duarte, però, va
arribar amb 14 segons d’avantatge sobre
Jaume González, segon, i a 36 de Jordi
Romero, que va completar el podi.
El de Cerdanyola va participar per primera vegada en la cursa del Farell, i va
destacar que “no està gens malament,
el resultat. Tenia moltes ganes de participar en aquesta cursa, perquè sabia
que està molt ben organitzada i he
gaudit molt. La muntanya està molt
bé després de les últimes pluges. Ha
sortit el dia rodó, amb sol i els premis

ci dels alumnes d’educació física de l’institut i obrir la pista al
municipi per a la seva utilització externa.
La utilització setmanal de la pista, fora de l’horari lectiu, està ja
compromesa en algunes franges horàries. El Club Hoquei Caldes hi entrena dimarts, dimecres i divendres; el Club de Patinatge Artístic hi entrena dilluns, i la secció de Futbol Sala del
Club Natació Caldes, dijous.

atletisme | cursa de muntanya

Isaac Duarte i Mercè
Tusell guanyen la Cursa
de Muntanya del Farell
El cerdanyolenc i la calderina s’imposen en la 27a edició de la prova del Club Natació Caldes

Instant de la sortida de la 27a edició de la Cursa de Muntanya del Farell des de la gespa del camp de futbol municipal. > a. san andrés

“És una prova
dura i amb molta
pujada, que a mi
no em va massa,
però estic molt
contenta d’haver
guanyat quan no
m’ho esperava i
en un moment de
forma que no és
el més òptim”.
Mercè Tusell,
guanyadora
femenina, triatleta
CN Caldes

aconseguits”. “No m’esperava guanyar, perquè feia temps que no participava en curses curtes” explica el triatleta de, 33 anys, que en l’última època
s’ha entrenat amb curses de muntanya “per mantenir-me en forma”.
En la categoria femenina, la triatleta local
Mercè Tusell (00:53,32) ha revalidat la
victòria aconseguida el 2018, sense millorar tampoc el temps de l’edició passada
(00:53,32), però marcant territori respecte a la segona classificada, Elisabeth Martín (00:56,13), del Fisiologic.com i Vanessa Sancho (00:56,56), del CA Granollers.
“Per a mi és una mica l’inici de la temporada després d’haver fet l’ironman
fa un parell de mesos. He descansat
una mica i volia fer alguna cursa per
començar a arrencar. Ha sortit molt
bé, perquè és una prova dura i amb

molta pujada, que a mi no em va massa,
però estic molt contenta d’haver guanyat quan no m’ho esperava i en un moment de forma que no és el més òptim”
va declarar la del CN Caldes, una de les
millors atletes calderines de l’actualitat.
Tusell i Duarte també van ser els guanyadors del premi a la meta volant.
La classificació als millors atletes locals
va quedar amb Moisés Álvarez en primer
lloc, seguit de Miki Marzo i Germán Moreno en categoria masculina i Maria Ángeles
García, Vanesa Olmos i la incombustible
Mercè Puigdueta al podi de la femenina,
totes tres atletes del CN Caldes.
“Una edició més la gent ha quedat molt
satisfeta i contenta amb l’organització,
el recorregut i els regals. Tenir a prop
les instal·lacions del club perquè els atletes es puguin canviar i dutxar és un

plus, a banda de gaudir d’un bon aparcament. Els paratges per on transcorre la prova són espectaculars, cosa que
també suma a l’hora de la satisfacció
dels participants” remarca l’organitzador i responsable de la secció d’atletisme
del club, Manolo Romero, que va voler
agrair el suport de tots els patrocinis i
dels 75 voluntaris “sense els quals no es
podria disputar la prova”. Respecte a la
coincidència amb la Jean Bouin, una de
les clàssiques més seguides del país, “ja
estem buscant alternatives per no coincidir en pròximes edicions”.
Per 27è cop, la Cursa de Muntanya del
Farell s’ha consolidat com una de les
millors proves de muntanya del Vallès i
promet millorar encara més per a la pròxima edició, per la qual ja treballen des
de la secció d’atletisme del CN Caldes.

Del 03 al 16 de desembre de 2019
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HOQUEI | OK LLIGA

FUTBOL | 2A CATALANA

El Recam Làser aconsegueix el bitllet per a la Copa del Rei

Empat a un gol del CF Caldes al
camp de Sant Julià de Vilatorta

Directes cap a la Copa

Els del Caldes sumen 7 jornades consecutives sense perdre cap partit. > k. càtedra

El Recam Làser Caldes va sumar una nova victòria a l’OK Lliga dissabte passat després de
golejar per 6-2 el CH Lloret en l’11a jornada del
campionat. Amb aquests 3 punts els vallesans
es classifiquen per a la propera Copa del Rei.
El Caldes va dominar pràcticament els 50
minuts de joc amb un Lloret molt defensiu i
que buscava el gol a la contra. Cristian Rodríguez va fer el 1-0 aprofitant un refús de Serra
al minut 12. Álvaro Giménez va fer el 2-0 al
minut 20 després de definir a la perfecció davant Serra. Minuts d’or per part dels calderins, ja que Roger Acsensi va fer el 3-0 en un
mà a mà i Marcos Blanqué el 4-0 amb un po-

tent xut a la frontal de l’àrea. David Plaza va
retallar distàncies en una jugada molt ràpida a
la contra. A la represa els homes d’Oriol Perarnau van donar el primer cop amb un nou gol
de Plaza aixecant i picant davant de Camps.
Els gironins, però, estaven molt tancats a la
zona defensiva i el Caldes dominava molt més
la possessió. Roger Acsensi va fer el 5-2 amb
un potent xut des de pràcticament mitja pista.
Una diana que va donar molta moral als de
Candami. Xavi Rovira va fer el definitiu 6-2
a falta de 4 minuts pel final. Marcos Blanqué
va poder fer el 7è de penal però la bola s’en va
anar fora. > PREMSA CH CALDES

El CF Caldes va empatar aquest dissabte a la seva visita a Sant Julià de
Vilatorta, en el transcurs de la 13a jornada de Lliga. Va ser un partit amb
moltes targetes per part del conjunt
local: 8 grogues i 1 vermella.
El partit previ no ser fàcil, però el conjunt calderí va jugar molt seriós. Al
minut 10 Albert Camí, de penal, va fer
el 0-1 per posar al Caldes en avantatge al marcador. S’arribaria al descans
amb aquesta petita renda per part del
conjunt calderí.
A la represa, el Caldes va intentar ampliar la renda al marcador, però la pilota quan no vol entrar, no entra. Jose
Luis Duque va introduir canvis al
minut 65. Va entrar David per Edgar
i al 76 Ortega per Alejandro i Jordi
Camí per Aitor.
El CF Caldes va continuar atacant i
fent un últim canvi, ja que al minut 88
va entrar Pol per Albert Camí.Tot es va
desenvolupar un minut més tard, amb
el gol de l’empat per part del conjunt
local i una doble expulsió: una per al
conjunt local i una altra per al conjunt
calderí, en Chema.
Demà, dimecres 4 de desembre, a les
20.30 hores, el CF Caldes juga a casa
el partit de la 12a jornada, que va ser
ajornat contra el Centre d’Esports Sabadell. > TONI GUTIÉRREZ

Albert Camí, l’autor del gol calderí. > t. gutierrez

futsal | 2a i 3a divisió

Els sènior del CN Caldes escalen posicions
Si en la 9a jornada de Lliga a Segona Divisió Nacional les jugadores del CN Caldes sènior femení
es posicionaven a l’11è lloc en la
classificació, en aquests moments
–després de disputar dues jornades més–, les calderines ja ocupen
la 5a posició en el rànquing.
En el partit celebrat aquest cap de

BÀSQUET | 2A CATALANA

setmana, les noies del Caldes han
guanyat a casa el Cervera-Segarra amb un marcador final de 4 a 3.
Arran d’aquest partit, les de casa
ja sumen 4 victòries, 4 empats i 3
derrotes amb un total de 16 punts
acumulats en el que portem de
temporada.
D’altra banda, l’equip sènior mas-

culí del CN Caldes també ha escalat posicions i ha passat de la 5a
posició la 9a jornada a la 3a posició després de disputar l’11a jornada de Lliga a Tercera Divisió Nacional. Aquest cap de setmana, els
nois han guanyat el Sant Joan de
Vilassar amb un resultat de 8 a 2
a favor dels calderins.

NATACIÓ | CN CALDES

Els del Caldes, molt a prop de liderar la classificació
Com en el cas del futbol sala, el bàsquet calderí sènior ha sumat punts i posicions arran
dels èxits d’aquest darrer cap de setmana.
Després de la victòria calderina a l’Agrupació Esportiva Teia amb un rotunt 52 a 72
punts, l’equip masculí del Caldes ha recuperat la flamant segona posició en la classificació a Segona Catalana (que va perdre momentàniament durant el partit anterior, en
la 9a jornada de Lliga, quan van caure contra el Masnou per un 84 a 89 al marcador).
Tot i que queda molta temporada per endavant, els sènior masculins del Caldes (amb 17
punts acumulats) es mantenen molt a prop
del lideratge de Lliga, la qual s’està disputant entre El Círcol B –que es manté en 1a
posició–, el CN Caldes A i Les Franqueses A.

Les sènior femenines de la vila termal, d’altra banda, també segueixen la mateixa tendència de progressió que els seus companys
de club, i en només dues jornades de Lliga,
les calderines han passat d’ocupar la 6a posició a situar-se en una més còmoda 4a posició de Lliga.
En aquesta 10a jornada, celebrada el migdia del diumenge passat, 1 de desembre, les
noies del Caldes han guanyat el UB Llefià
A per 53 a 49 punts. Ara per ara, les noies
sumen un total de 16 punts a la classificació,
i es mantenen només per sota del Sant Gervasi, –que ocupa la 1a posició–, el CB Argentona i el Jet Sermatec. Veurem com ballen
les posicions després del partit del 15 de desembre que ve contra El Círcol.

Tercer lloc per l’equip femení de natació màster
El 23 de novembre els nedadors i nedadores màsters del CN Caldes van participar,
un any més, en el 23è Fons i Estils Màsters,
celebrat a les piscines del CN Sabadell. Va
ser una molt bona jornada per als de Caldes:

quasi totes les calderines van quedar en 1a
posició en diverses proves i en les seves respectives categories; i els nois també van destacar en les seves categories, ja que van quedar en 1a i 3a posició.
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Del 3 al 16 de desembre del 2019
EXPOSICIONS

EXPOSICIÓ ‘BISIONS’ de
Carles Canals i Àlex Monfort
Fins al 15 de desembre. Horari:
divendres de 17 a 20h, dissabte
d’11 a 14h i de 17 a 20h, i diumenge d’11 a 14h.
Lloc: Sala Delger
Organitza: Thermalia. Museu i
Oficina de Turisme de Caldes
EXPOSICIÓ 1886-2019
La premsa calderina. Passió per
informar (malgrat tot).
Fins al 12 de gener. Horari: De
dimarts a dissabte de 10 a 14h i
de 16 a 19h, diumenge i festius de
10 a 14h.
Lloc i organitza: Museu Thermalia

DImarts 03
18h · DEIXALLERIA MÒBIL
Lloc: carrer Montserrat i
l’avinguda de Pi i Margall
Organitza: Ajuntament de Caldes
de Montbui
13.30 h · DINAR BENÈFIC
(GivingTuesday, un dia per donar)
Lloc: Fundació Santa Susanna
Organitza: Fundació Santa
Susanna

DIMECRES 04
9h · SÍNDIC DE GREUGES
L’equip del Síndic de Greuges serà
a Caldes per atendre les persones
que vulguin fer consultes
o presentar alguna queixa.
Demanar cita prèvia a 900 124
124- sindic@sindic.cat
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: Ajuntament de Caldes
19h · CONFERÈNCIA
“Implicacions en salut global de
la resistència antimicrobiana
i bacteris” a càrrec de Clara
Ballesté, doctora en Biologia.
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Organitza: Aules Caldes
20h · CATA DE VINS
A càrrec de Ricard Martínez, copropietari del Celler Rimarts de
Sant Sadurní d’Anoia. Preu per
persona: 25€.
Lloc i organitza: El Bar del Robert
de Nola
20:30h · FUTBOL
Caldes de Montbui, C.F., A –
Sabadell F.C., C.E., B
Lloc: Camp de Futbol CEM Les
Cremades
Organitza: FCF

DIJOUS 05
20h · ACTE PRESOS
POLÍTICS
“Música per la llibertat dels
presos polítics”. Cada primer
dijous de mes.
Lloc: Plaça de l’Àngel (Canaletes)
Org.: ANC de Caldes de Montbui

DIVENDRES 06
22:30h · CONCERT
‘Corrandes Són Corrandes’, grup
dedicat a la cançó improvisada i de
text improvisat, amb espectacles
dinàmics i que desprenen tradició
i actualitat a la vegada. Concert i
copa per 10€ (5€ de recàrrec per a
còctels o espirituosos).
Lloc i organitza: ElBar del Robert
de Nola

DISSABTE 07
18:30h · TITELLES
Sessió de Rialles: “Una finestra
al Nadal” i cançons a càrrec de
la companyia L’Invisible. Preu
d’entrada per 6-7 euros.
Lloc: Casino de Caldes
Org.: Grup Rialles Caldes i ACC

DIUMENGE 08
12h · HOQUEI
Deportivo Liceo – CH Caldes
Recam Làser
Lloc: Galicia
Organitza: RFEP

DIMARTS 10
19h · TAULA DE
COOPERACIÓ,
SOLIDARITAT, PAU I DRETS
HUMANS
Acte obert a la ciutadania, si esteu
interessats i/o voleu assistit-hi
cal que us adreceu a solidaritat@
caldesdemontbui.cat indicant el
nombre de persones que vindreu
de cada entitat o títol personal.
Lloc: Sales A i B de Les Cases dels
Mestres
Organitza: Ajuntament de Caldes
de Montbui

DIMECRES 11
17.30h · ASSAIG OBERT DE
L’ORQUESTRA INFANTIL
Lloc: Sala d’Actes de l’EMM
Joan Valls
Organitza: Escola de Música
Municipal Joan Valls

DIJOUS 12
19h · CALDES JOVE, VIVA I
SOLIDÀRIA
Activitats per a joves que
vulguin participar en projectes
de cooperació i solidaritat:
Experiències de solidaritat,
converses joves sobre Drets
Humans, presentació del projecte
Mentoria, i Joves garantia
de futur en la cooperació, la
solidaritat i els DDHH.
Lloc: Espai Jove El Toc
Org.: Ajuntament de Caldes

DIVENDRES 13
19h · PRESENTACIÓ DE
NOVEL·LA

‘La enfermera del desierto’,
la segona novel·la publicada
de Jorge Molinero, d’edicions
Carena. Novel·la històrica i ficció
que ens apropa al poble sahrauí
i a conèixer de primera mà aes
fets que succeïren al Sàhara
Occidental abans i
durant l’abandonament de
l’estat espanyol. A l’acte hi
assistiran l’autor del llibrei la
seva protagonista, l’infermera
Montse Aizcorbe.
Lloc: Biblioteca de Caldes
de Montbui
Organitza: Caldes Solidària
Susanna

19h · CONCERT

22:30h · CONCERT
‘Rolling Stop’, banda que
transporta a l’època daurada del
rock dels anys 60, 70, 80... Concert
i copa per 10€ (5€ de recàrrec per
a còctels o espirituosos).
Lloc i organitza: ElBar del Robert
de Nola

9h · CAMINADA PELS
ENTORNS DE CALDES

DISSABTE 14
11h · MÚSICA PER A NADONS
Sessió demostrativa gratuïta de
música per a nadons adreçada a
nens de 12 a 24 mesos.
Cal inscripció prèvia a EMM
Joan Valls
Lloc i organitza: EMM Joan Valls
17:30h· FUTBOL SALA
FEMENÍ
CN Caldes FS, A – AECS
L’Hospitalet, A
Lloc: Pavelló Mpal. Bugarai
Organitza: FCF
18h · MUSICAL SOLIDARI
“Junts som imparables”, musical
d’humor homenatge als millos
temes de rock i autors catalans:
Pérez Cruz, Lax’n Busto, Sau,
Serrat, Txarango, llach, Pets...
Interpretat per Coral del Centre,
Coral el Calderí, Caldes Groga,
Coral Infantil el Calderí, Coral
Cantem Cantant, Coral Sota el cel
blau, Combo Tot Música, Grup
Escènic Casino, Escola Montbui,
Escola El Calderí, Escola Pia,
Escola El Farell, Castellers de
Caldes, Grup de voluntaris
de Caldes.

Bach versus Anonymus. Preu
d’entrada: 10 euros. Reserves
a 692 42 69 96 i 655 28 80 57
(Adriana@adrianaalcaide.com).
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: Associació Cultural
Aikido Sakaki

19:15h · BÀSQUET MASCULÍ
CB Les Franqueses A - CN Caldes A
Lloc: Pav. Municipal Les
Franqueses
Organitza: FBC

DIUMENGE 15
Amb motiu dels actes organitzats
per recaptar diners per la
Marató de TV3. Recorregut fàcil.
Inscripcions abans de la sortida.
Més informació a www.cecmo.net
i info@cecmo.net.
Lloc: plaça Catalunya
Org: CECMO, Centre
Excursionista de Caldes de Montbui

9h · FESTA SOLIDÀRIA AMB
LA MARATÓ DE TV3
Torneig de pàdel, botifarrada
popular i jocs infantils de carrer.
Els donatius es realitzaran amb la
compra dels tiquet solidaris (10€
per participar al torneig de pàdel
i 5€ per gaudir de la botifarrada).
Tota la recaptació es destinarà
íntegrament a La Marató de
TV3. Inscripcions i consultes a
avvcanregasol@gmail.com o al
telèfon 644321355.
Lloc: Instal·lacions del Club
Regasol
Organitza: Club Regasol
Col·labora: Embotits Pedragosa

10h · FIRA D’ANTIQUARIS I
BROCANTERS

Lloc: carrer del Mestre Gregori
Montserrat/Plaça de Catalunya
Organitza: Ajuntament de Caldes
de Montbui

12h · FUTBOL

Caldes de Montbui, C.F., A –
Sallent, C.E., A
Lloc: Camp de Futbol CEM Les
Cremades
Organitza: FCF

Escrit i dirigit per Jordi Graví
i Xesco Camps. Recaptació en
benefici del Proyecto Pol. Preu
d’entrada: 6 euros individual; 4
euros entrada familiar a partir de
3 entrades. Gratuïta per a menors
de 6 anys.
Lloc i organitza: Casino de Caldes

12:30h · BÀSQUET FEMENÍ

18h · SORTEIG I
ESPECTACLE DE MÀGIA

CN Caldes FS, A – Vacarisses, C.E
KTSPORT, A
Lloc: Pavelló Municipal Bugarai
Organitza: FCF

Resolució del sorteig de 4 premis
de 560€ per gastar a botiguers
seleccionades del casc antic de
Caldes. Per a cada compra s’obté
una butlleta participativa en el
sorteig. L’acte anirà acompanyat
d’un espectacle familiar de màgia.
Lloc: casc antic
Organitza: AVCAC

CN Caldes A – Círcol Centre
Mèdic La Vila
Lloc: Pav. Municipal Les
Cremades
Organitza: FCB

16h · FUTBOL SALA
MASCULÍ

DILLUNS 16

9h · SERVEI D’ASSESSORIA
JURÍDICA PER A DONES
Lloc i organitza: Ajuntament de
Caldes de Montbui

CLASSIFICACIONS
ESPORTIVES

hoquei MASC.
OK Lliga · J.10

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

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

CLASSIFICACIÓ
05 Recam Làser Caldes

PT
18

futbol
2a Catalana · Grup 4 · J. 13

Gironella - Tibidabo
Sant Quirze - Sabadell
St. Julià - Caldes
Joanenc - Franqueses
La Torreta - Torelló
Can Trias - Cardedeu
Sallent - Riuprimer
Berga - Calaf
Ripollet - Sabadellenca

2-1
6-3
1-1
1-1
2-4
3-3
2-3
2-1
1-0

CLASSIFICACIÓ
07 Caldes de Montbui, CF

PT
20

futsal masc.
3a Div. Nacional · Grup 01 · J. 10

Canet - Arenys
Floresta - Jesus-Maria
Horta - Vallseca
Unión - Vacarisses
Premià - Arrels
Mataró - Arrahona
Caldes - Vilassar
Montsant - Escorial

4-3
1-1
4-4
4-1
1 - 10
0-1
8-2
-

CLASSIFICACIÓ
03 CN Caldes

PT
19

futsal fem.
2a Div. Nacional · Grup 02 · J. 11

Castelldefels - Joventut
Caldes - Cervera
Concordia - Hispanic
Intersala - Ripollet
Almassera - Eixample
Cesar Augusta - Eurogan
Esplugues - Hospitalet
Mataró - Castellon

1-2
4-3
2-1
5-1
3-1
3-1
4-3
3-3

CLASSIFICACIÓ
03 CN Caldes

PT
19

Bàsquet masc.
2a Categoria · FR02 · J. 10

Teià - Caldes
Sta. Coloma B - Parets
Argentona - Viladecans
Círcol - Franqueses
Llefià - Viladecans
Masnou - Mina
Minguella - Mataró
CLASSIFICACIÓ
02 CN Caldes

52 - 72
51 - 64
55 - 52
76 - 53
73 - 65
69 - 62
71 - 74
PG PP
07 03

Bàsquet fem.
2a Categoria · FR01 · J. 10

Caldes - LLefià
Círcol - Mollet
Vilassar- Neus
St. Gervasi - Drivin
Can Parellada - Argentona
Sermatec - Nicolau
Ripollet - St. Jordi
CLASSIFICACIÓ
04 CN Caldes

53 - 49
54 - 35
44 - 62
78 - 46
63 - 68
73 - 49
59 - 61

PG PP
06 04
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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 · 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

La frase de la quinzena

“Sigues tu el canvi que vols
veure en el món.”

Farmàcia Neus
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 els informaran de la farmàcia de
torn, que obrirà per prestar-los 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).

Un cop de mà

Rumia i encerta-la!

> Mahatma Gandhi

93 865 58 98 · Pl. Lluís Companys, 4
93 862 21 93 · C. Santa Teresa, 8

Passatemps en català

DEFUNCIONS
27 de novembre · 88 ANYS
JOAN AYGUASANOSA GRAUJES
26 de novembre · 89 ANYS
EMILIA CONEJOS SANCHO
23 de novembre · 85 ANYS
JUANA CAURIN RODRIGO
23 de novembre · 87 ANYS
AMPARO LOPEZ HERNANDEZ
22 de novembre · 87 ANYS
FERNANDO GARCIA HERNANDO
19 de novembre · 89 ANYS
BENITO MONTOLIO MONTES

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.

Com escriuries l’article en aquesta frase?

“L’aniversari de la meva filla és *_______ de novembre.”
*

l’11 /

el 11

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.
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.
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Curiositats

Investigadora de l’art

Rosa
Permanyer
Lloveras

No para ni un moment. Qualsevol sortida o viatge
té una traducció a la seva obra. Li agrada el mar, la
llum i l’arquitectura, però també posa en evidència
l’atac que està patint la natura per l’actual urbanisme
salvatge. I es mostra lliure per crear i expressar-se,
sense el lligam de fer obres a demanda.

Jordi Rius
· De petita t’agradava dibuixar?
Sí, era una cosa innata, dibuixava molt
bé. Per a mi no tenia cap valor perquè
em sortia fàcilment. Vaig fer retrats,
models, paisatges a l’oli... Però t’has
d’anar especialitzant. Llavors van ser
els professors que tenia que em van
dir que havia de fer belles arts i dedicar-me a l’art. Però per temes familiars, no vaig poder. I ho vaig fer a partir
del moment que vaig arribar a Caldes.
Vaig poder entrar al Taller d’Art i a
partir d’aquí vaig començar.

J. serra

· Va ser una de les fundadores del
Taller d’Art. L’any que ve farà 40
anys. Encara continues anant-hi
amb la mateixa il·lusió?
Sí, tinc la mateixa il·lusió perquè ens
avenim molt tot l’equip directiu i allà
estic molt lliure. Podem desenvolupar
tot el nostre potencial i tenim molta llibertat creativa.

“Un artista sempre
té ganes d’expressar i té
aquell cuquet a dins de fer
coses noves i jugar-se-la”

Del 03 al 16 de desembre de 2019

· Tens una formació autodidacta.
Sempre estàs investigant. Per què?
Això m’ho ha donat l’ensenyament.
Penso que l’artista ha d’investigar i ha
d’avançar. Una cosa és l’artesà i l’altra
l’artista, i de vegades es confon molt. Un
artista sempre té ganes d’expressar i té
aquell cuquet a dins de fer coses noves
i de jugar-se-la. I ha de tenir un compromís amb el medi ambient, l’entorn...
· Fas gravat i suposo que els primers

àcids que feies servir eren altament contaminants...
De joveneta, jo havia treballat a la
perruqueria dels meus pares, ara és
de la meva germana, a Sant Feliu. De
jove es pot dir que ja m’havia contaminat. Al fer gravat, vaig tenir problemes als ulls i a la pell fins que va arribar el moment de plantejar-me si ho
deixava o m’espavilava. Llavors em
vaig posar en contacte amb un grup
d’artistes i professors de la Universitat de Barcelona i no vaig parar de
buscar materials menys agressius.
· Quin tipus de material fas servir per als teus gravats?
Fotogravat. Per fer gravats molt
grossos, faig servir unes planxes
òfset que es feien servir a la impremta. Com que tinc al meu estudi de Sant Feliu un terrat molt preciós, el gravat el poso en uns vidres
amb acetat al sol i el revelo. Per als
de format més petits, utilitzo unes
planxes de polímer.
· El gravat com està considerat
respecte altres disciplines?
Com una obra menor. I precisament a mi m’agrada per això, perquè és una obra socialista. Pots
fer petites edicions, cada vegada
en faig de més petites, i per 40 o
50 euros pots tenir un gravat. El
gravat és un procés laboriós i molt
lent i per fer una aquarel·la, quan
tens ja el traç ferm, potser m’hi

estic mitja hora. Una cosa m’ha
ajudat amb l’altra. He fet aquarel·
les amb collage gràcies al gravat.
· Ets una artista compromesa?
Amb el medi ambient segur. I després amb la denúncia, tot i que
queda soterrada. Per exemple, amb
els vermells dic molt. Tot i que em
diuen que queda molt bonic o és
molt japonès, la realitat és que el
vermell vol dir moltes coses.
· En què t’inspires a l’hora de
crear les teves obres?
Sempre estic observant i mirant
el meu voltant. Si vaig a caminar,
sempre estic mirant a terra o si
viatjo agafo imatges noves. A mi
m’hagués agradat fer fotografia,
però com que a tot no arribo vaig
decidir fer fotogravat.
· Ets membre de l’associació Empremtes de Dones. A què es dedica aquesta entitat?
Complim deu anys. L’amic i crític
d’art Ramon Casalé ens està portant un seguit d’exposicions per
Catalunya. Hem fet molts intercanvis amb Quebec, Brussel·les, Itàlia,
França. Vam començar amb l’Argentina. La impulsora del grup va
ser l’Alicia Gallego, una argentina
que està establerta a Catalunya.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

