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El calderí Pol Molinos, al centre de la imatge, acompanya alguns dels artistes participants al concert solidari muntat per recaptar fons per l’entitat ‘Proyecto Pol’. > J. Serra
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l ple de novembre 
va aprovar inicial-
ment el pressupost 
de l’Ajuntament de 
Caldes de Mont-

bui per a l’any 2020, que puja a 
23.349.076,95 €, més d’un milió su-
perior als comptes del 2019, el que 
suposa un 4,6% més que a l’exerci-
ci anterior. En paraules de l’alcal-
de de Caldes de Montbui, Isidre Pi-
neda, són uns comptes “amb més 
serveis, congelació fiscal, però amb 
un pressupost continuista a nivell 
expansiu i això només és sinònim 
d’una gestió acurada”. El regidor 
d’Hisenda, David Través, ha afegit 
que són uns comptes que s’han fet 
“amb molt d’esforç i bona gestió i 
s’ha de fer palès que es donen més 
serveis sense pujar impostos”. Tots 
els grups de l’oposició –PSC, CUP, 
Junts per Catalunya Caldes i el PP– 
van abstenir-se en la votació a l’es-
pera de presentar al·legacions.

De cara a la confecció dels 
comptes, el regidor d’Hisenda ha re-
marcat que un dels reptes que s’ha-
via plantejat el Departament d’Hi-
senda per a aquest any “era entrar 
el pressupost perquè coincidís gai-
rebé amb un any natural”. Través 

E
Jordi Rius ha apuntat que “tenir el pressupost 

plenament operatiu al febrer ens 
assegura tenir entre 9 i 10 mesos 
assegurats per executar-lo”. Altres 
anys en què el pressupost s’aprova-
va a l’abril, “teníem menys temps 
per fer la despesa”, assegura el re-
gidor d’Hisenda.

Través també s’ha volgut re-
ferir a alguns projectes nous in-
closos dins del capítol 2 (despeses 
corrents en béns i serveis)  que en 
els comptes del 2020 puja fins als 
7.882.055 €. Aquest import repre-
senta un increment del 2,88% res-
pecte el pressupost inicial de l’any 
2019. Entre les novetats hi ha el 
projecte OAC 865, d’externalitza-
ció del servei d’atenció telefònica 
de l’Ajuntament. Així, amb aques-
ta mesura “els treballadors mu-
nicipals podran aportar tot el 
seu valor atenent presencial-
ment les persones”. Través ha 
defensat l’externalització de les 
trucades a una empresa externa 
dient que “quan arriba una tru-
cada a l’Ajuntament sigui fina-
lista, és  a dir, que aquesta hagi 
arribat a la persona que toca i 
l’haguem informat de tots els 
passos que potser anteriorment 
no ha fet”. Amb aquesta mesura 
es busca que l’administració mu-
nicipal sigui més eficient.  

Una altra de les despeses in-
closes dins del capítol 2 és la con-
nexió amb fibra òptica de tots els 
edificis municipals al més aviat 
possible “amb inversions per fer 
nous trams, portar-la a la cen-
tral d’emergències i a totes les 
escoles bressol i que hi hagi un 
manteniment associat”.  El regi-
dor d’Hisenda també ha destacat 
la dotació de recursos de la nova 
Regidoria d’Igualtat. 

L’impuls als polígons indus-
trials i la dinamització dels sec-
tors agrícola i ramader també es 
veuran reflectits als comptes del 
2020. Entre els punts negatius 
d’aquests comptes hi ha l’aug-
ment de 220.235 € “per culpa 
d’una mala gestió de la recolli-
da selectiva per part del Consor-
ci de Residus que hem hagut as-
sumir des de l’Ajuntament i que 
no ha tingut cap traducció sobre 
el ciutadà”.

Pel que fa al pressupost con-
solidat (que inclou l’Ajuntament i 
societats mercantils), enguany s’ha 
aprovat un import de 24.991.328,66 
€. Al pressupost consolidat s’afe-
geix l’empresa Gestió Municipal de 
Serveis SA (GMSSA), encarrega-
da del servei de subministrament 
d’aigua, la gestió del banys termals 
del safareig de Santa Esperança, el 

servei de recollida de deixalles, el 
servei de neteja viària i la gestió 
de la zona blava i de l’aparcament 
Centre-El Sindicat. El pressupost 
de l’empresa GMSSA per a l’any 
que ve és de 3.425.968,78 €.

INVERSIONS PER MÉS
DE 3,5 MILIONS
Del capítol d’inversions destaquen 
la creació del Casal de la Gent Gran 
a la zona ampliada de Les Cases 
dels Mestres (1.250.000 €), l’adqui-
sició del terreny que ocupa l’apar-
cament públic superior del carrer 
Escoles Pies i que passarà a ser sòl 

públic (225.000 €), l’adquisició d’un 
terreny al barri de la Bolera (carrer 
Buenos Aires) per projectar-hi un 
parc públic (300.000 €), i la cons-
trucció d’habitatges socials a l’im-
moble on actualment hi ha la Sala 
Polivalent (270.000 €).

De les previsions fetes per 
l’Ajuntament al pressupost 2020, 
que s’ha fet tenint en compte l’equi-
libri formal i el que disposa la llei 
d’estabilitat pressupostària i soste-
nibilitat financera. En el capítol de 
despeses de personal es compta-
bilitza un increment del 2% segons 
l’acord per a la millora del treball 
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El pressupost de Caldes de 2020      serà de 23,35 milions d’euros 
Tots els grups de l’oposició –PSC, CUP, Junts x Cat Caldes i PP- van decidir abstenir-se en aquest tram inicial                         a l’espera de presentar al·legacions als comptes municipals en els pròxims mesos

Una de les inversions més destacades de l’exercici del 2020 serà la creació del Casal de la Gent Gran a la zona ampliada de Les Cases dels Mestres, al costat de l’actual terrassa. >J. Serra
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públic i condicions de treball sig-
nat entre les organitzacions sin-
dicals i el govern, ja que la llei de 
pressupostos generals de l’Estat 
per a l’any 2020 no està aprovada. 
En el moment que s’aprovi la llei 
de pressupostos generals de l’Estat 
per a l’any 2020 o una altra norma 
a causa de la pròrroga pressupos-
tària, s’aplicarà l’increment global 
d’acord amb aquesta normativa.

Pel que fa als ingressos pro-
cedents dels impostos indirectes, 
s’ha previst un increment, respec-
te el pressupost inicial del 2019, del 
2,89%, d’acord amb la congelació 
del impostos (tipus impositius i 
bonificacions) que regeix la majo-
ria de les ordenances fiscals per a 
l’any 2020. L’increment correspon 
a l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica, a l’impost sobre activi-
tats econòmiques i a l’impost sobre 
activitats econòmiques, en base a 
l’estimació del 2019.

Quant a les taxes i altres in-
gressos, i d’acord amb l’aprovació 
inicial de les ordenances fiscals per 
al 2020 i les previsions de preus 
públics que s’han d’aprovar durant 
l’exercici 2020, s’ha previst un in-
crement del 3,66% de la previsió 
d’ingressos d’acord amb la previ-
sió que es desprèn de l’estudi de la 
modificació de les ordenances fis-
cals per a l’any 2020 i per l’incre-
ment dels ingressos per multes del 
punt vermell com a conseqüència 
de la instal·lació de noves càmeres.

Finalment, el pressupost del 
2020 preveu la concertació d’ope-
racions de crèdit per un import 
total de 2.462.781,62 € per finançar 
les inversions i les transferències 
de capital que consten en el qua-
dre d’inversions i el finançament 
del pressupost. Aquest import es 
preveu que es concerti a través del 
Programa de Crèdit Local (PCL 
2020) de la Diputació de Barcelona.

D’acord amb les xifres totals 
del pressupost del 2020 la ràtio 

Capítol I · Impostos directes
9.362.000 €

Capítol II · Impostos indirectes
500.000 €

Capítol III · Taxes, preus públics i altres ingressos
4.423.318 €

Capítol IV · Transf. corrents
5.032.076,33 €

Capítol V · Ingressos patrimonials
518.901 €

Capítol VII · Transferències de capital
1.050.000 €

Capítol IX · Passius financers
2.462.781,62 €

Capítol I · Despeses de personal
8.990.648,06 €

Capítol II · Despeses corrents en béns i serveis
7.882.055,01 €

Capítol III · Despeses financeres
82.249,54 €

Capítol IV · Transferències corrents
1.306.473,52 €

Capítol V · Inversions reals
3.284.157,95 €

Capítol VII · Transferències de capital
363.107,62 €

Capítol IX · Passius financers
1.440.385,25 €

legal d’endeutament se situa, a l’1 
de gener del 2020, al 68,82% i es 
preveu que el 31 de desembre del 
2020 sigui del 73,63%. La previsió 
de deute és de 13.576.061 € (inclou el 
saldo viu dels préstecs a llarg termi-
ni i el deute de l’arrendament finan-
cer dels servidors de l’Ajuntament).

QUÈ HI DIU L’OPOSICIÓ
La portaveu del grup municipal del 
PSC, Carla Millán, ha advertit que 
“no hem pogut treballar les par-
tides concretes amb més temps” 
i va oferir “la mà estesa al govern, 
amb la intenció que les nostres 
propostes puguin entrar”. Mi-
llán sí que va constatar que hi ha 
partides amb carència com la il-
luminació en carrers de les urba-
nitzacions i del centre i va assegu-
rar que calia canviar la gespa del 
camp de futbol.

La portaveu de la CUP, Marta 
Barnils, hagués desitjat que l’equip 
de govern “ens hagués passat una 
intencionalitat i una orientació 
del pressupost”.  Sí que hi ha una 
partida que ha cridat l’atenció dels 
cupaires: els 270.000 € per a emer-
gència habitacional, tot i que no es 
va estalviar una crítica: “Felicitem 
l’equip de govern perquè després 
de dotze anys hi ha una partida 
per a emergència habitacional. 
Portem molts diners invertits 
en hostals per poder cobrir gent 
que es quedava sense llar”.

Pere Morcillo, de Junts per 
Catalunya Caldes, respecte a la 
manca de disponibilitat d’habi-
tatge social, va dir que “no veiem 
partides al pressupost que reflec-
teixin la intenció d’abordar el pro-
blema de manera decidida llevat 
de la inversió prevista en emergèn-
cia habitacional”. I com a exemple 
d’aquesta manca de recursos va 
posar “la rebaixa d’un 40% de la 
convocatòria d’ajuts de lloguer 
d’habitatge, que ha passat de 
50.000 € a 30.000 €”.
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Ben aviat, Caldes de Montbui comp-
tarà amb un nou Reglament de par-
ticipació ciutadana. Des de fa pocs 
dies que ja ha començat la fase de 
redacció de l’esborrany del docu-
ment, cosa que donarà pas al Re-
glament definitiu una vegada sigui 
revisat, validat i aprovat al ple mu-
nicipal de la vila. 
Aquesta recta final, però, ha estat 
precedida per un intens procés de 
reflexió que ha impulsat l’Ajunta-
ment de Caldes, i que ha comptat 
amb el suport i acompanyament 
de la Diputació de Barcelona, que 
tenia com a l’objectiu principal mi-
llorar la participació ciutadana a 
la vila termal. 
Per tal d’aconseguir la fita pro-
posada, durant el passat mes de 
novembre es van celebrar diver-
ses sessions de reflexió estratègi-
ca amb diferents agents i sectors. 
En totes aquestes trobades s’han 
recollit, d’una banda, experiènci-
es positives de participació i col-
laboració amb el consistori que 
s’haguessin produït en ocasions 
anteriors, i, de l’altra, propostes de 
noves idees que fomentin aques-
ta participació i col·laboració de la 
ciutadania calderina. 
En aquest procés de reflexió hi 
han participat des dels membres 

Membres de l’equip de govern calderí i representats de l’oposició van 
participar, el 3 de desembre, en una sessió formativa sobre polítiques 
LGBTI+. Aquest ha suposat un primer pas orquestrat per la nova re-
gidoria d’Igualtat, Feminisme i Polítiques LGTBI+, que pretén “tre-
ballar i exercir polítiques actives de defensa d’aquests valors”, 
segons informa l’Ajuntament de Caldes. 
La sessió –que s’adreçava a càrrecs públics– va ser conduïda per 
Maria Luisa Jiménez i Gusi, responsable de l’Àrea per la Igualtat de 
Tracte i No Discriminació de Persones LGTBI de la Direcció Gene-
ral d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i Família. 
La formació va permetre estudiar la implantació de la Llei 11/2014 
del 10 d’octubre, que garanteix els drets de persones lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals. També van avaluar-se mesu-
res per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, així com la ma-
nera que l’Administració sempre sigui inclusiva i no discriminatòria. 

CIUTADANIA | PARTICIPACIÓ FORMACIÓ | IGUALTAT

Avança el procés de redacció del Reglament L’aposta per polítiques actives LGTBI+  

de l’equip de govern, als represen-
tants de l’oposició, l’equip de tèc-
nics municipals i, per últim, i en 
una sessió oberta a la ciutadania, 
entitats i persones a títol personal. 
Les aportacions realitzades du-
rant aquestes sessions i el seu 
anàlisi posterior han servit de ma-
tèria primera per elaborar l’esbor-

rany –fase actual del procés– del 
que esdevindrà el nou Reglament 
de participació ciutadana de Cal-
des de Montbui. No obstant això, 
abans d’aprovar-lo al ple municipal 
–que serà l’últim pas–, el document 
serà lliurat a totes les persones que 
hi han col·laborat per revisar-lo i 
també validar-lo. 

Que la sostenibilitat és imprescindi-
ble per fer front a l’emergència cli-
màtica actual és una evidència que 
no necessita massa proves empíri-
ques. El reciclatge i la reutilització 
són clau en el que hauria de ser l’ob-
jectiu més immediat, comú i urgent 
de cada individu, país i societat. 
En aquest sentit –i perseguint 
aquest mateix propòsit– va nèixer 
#reWine, un projecte basat en la re-
utilització d’ampolles de vidre que 
pretén demostrar la viabilitat tèc-
nica, ambiental, social i econòmica 
d’un sistema sostenible de recollida, 
neteja i reutilització d’ampolles en 
el sector vitivinícola de Catalunya. 
Des del setembre del 2016 es de-
senvolupa una prova pilot de la 
reutilització d’ampolles de vi, des 
del  rentat, etiquetatge, embotella-
ment i distribució al mercat fins a 
la recol·lecció, involucrant consu-
midors, cellers, bars, restaurants 
empreses distribuïdores, botigues 
i deixalleries. 
Fins ara, el projecte ha aconseguit 
recuperar 67.440 ampolles de vi, el 
que equival a evitar aproximada-
ment més de 20 tones de residus 
d’envasos de vidre. Segons Marta 
Bertran, directora de projectes de-

Cada acció importa, cada ampolla (des)compta 
SOSTENIBILITAT | #REWINE 

L’establiment Caprabo de Caldes va acollir, dijous passat, el segon tastet #reWine celebrat al Vallès 

Rezero, una de les entitats impulso-
res de #reWine, “la reutilització 
comporta beneficis tant mediam-
bientals com econòmics: redueix 
la contaminació que genera el 
procés de producció de noves am-
polles i la generació de residus i, a 
més, disminueix el cost de la ges-
tió de residus i suposa un estalvi 
econòmic per als cellers”. 
Tot i la quantitat d’ampolles assoli-
da fins ara, l’objectiu és aconseguir 
la xifra de 100.000 ampolles el 31 de 
gener del 2020. Com fer-ho? Mitjan-
çant la crida a la ciutadamia a su-
mar-se al projecte. 
Al Vallès Oriental, els consumidors 
que comprin als establiments Ca-
prabo ampolles dels vins Ètim El 
Viatge –de la Cooperativa Falset 
Marçà– i Viña Sol –de Cellers Tor-
res–, podran retornar les ampolles 
a tres deixalleries gestionades pel 
Consorci per a la Gestió dels Resi-
dus del Vallès Oriental (la de Caldes 
de Montbui, Granollers Sud i Mollet 
del Vallès), i participar en un sorteig 
per guanyar una experiència vitivi-
nícola. Per facilitar la tasca, les am-
polles dels dos vins estan identifica-
des amb l’etiqueta reWine. 
Per tal de presentar el projecte als 

consumidors i ciutadans de Caldes 
de Montbui, dijous passat, 12 de de-
sembre, va celebrar-se un tast dels 
vins amb l’etiqueta #reWine al Ca-
prabo de l’avinguda Pi i Margall. A 
més de Bertran, a l’acte també hi 
van ser presents Jaume Mauri, 
segon tinent d’alcalde i regidor 

d’Espais Públics i Mobilitat, Plan-
tejament Territorial, Serveis Muni-
cipals i Barris Interurbans; Ignasi 
Valls, gerent del Consorci per a la 
Gestió dels Residus del Vallès Ori-
ental; Cristina Madrilley, respon-
sable social i de medi ambient de 
Caprabo, i Mercè Ferrer, directo-

ra comercial de la Cooperativa Fal-
set Marçà –celler que fins ara ha 
recuperat més 10.000 ampolles de 
vi. Tots van expressar el seu entu-
siasme vers la iniciativa i la neces-
sitat de recolzar projectes que ens 
portin cada vegada més a fer un ús 
eficient dels recursos.  

L’última sessió de reflexió per a l’elaboració del nou Reglament. > aJ. CaLDeS 

Cristina Madrilley de Caprabo i Mercè Ferrer del Celler Falset Marçà fent el tast #reWine dijous passat. > I. hIJano
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L’speed dating o ‘cites ràpides’ és 
una nova modalitat d’experiència 
que permet conèixer un gran nom-
bre de persones en temps rècord. 
Tot i que en els seus orígens l’ob-
jectiu de les trobades era empare-
llar persones en cites romàntiques, 
el fenòmen ha evolucionat a altres 
àmbits, com en el sector laboral, en 
què es posa en contacte empreses 
amb nous professionals. Un exem-
ple d’aquest darrer cas ha estat 
l’Speed Dating organitzat pel Ser-
vei d’Ocupació, que dins del projec-
te ‘Caldes en clau - Competències 
en l’atenció a persones’, ha permès 
la trobada entre 4 empreses del sec-
tor sociosanitari amb alumnes del 
curs “Auxiliar sociosanitari a per-
sones dependents en institucions”. 

Seguint de manera aproximada les xifres d’anys an-
teriors, l’Ajuntament de Caldes de Montbui ha desti-
nat 62.587,43 € a beques escolars pel curs d’enguany. 
L’import, gestionat des del Departament de Serveis 
Socials, ha permès atendre un total de 368 sol·licituds 
acceptades en concepte de beques per al material esco-
lar i llibres, escoles bressol municipals, el Taller d’Art 
Municipal i l’Escola Municipal de Música Joan Valls. 
La majoria del volum total del pressupost assignat cor-
respon a material escolar i llibres, així com les esco-
les bressol municipal: per al primer concepte, l’Ajun-
tament ha destinat 27.525 € –ha atès 339 sol·licituds–, 
i per al segon, les escoles bressol municipals, el consis-
tori ha destinat l’import de 32.933,54 € –amb un total 
de 23 sol·licituds acceptades. 
A banda del món educatiu regulat, Serveis Socials 

també destina ajuts econòmics per a l’assistència als 
equipaments municipals que no formen part de l’en-
senyament obligatori, és a dir, l’Escola Municipal de 
Música Joan Valls i el Taller d’Art Municipal Mano-
lo Hugué. En aquest cas, el volum de pressupost per 
a beques suma un total de 2.128,89 € corresponents a 
6 ajuts atorgats.  
Al marge d’aquestes beques que concedeix directa-
ment l’Ajuntament de Caldes, el consistori també ges-
tiona els ajuts de menjador de l’ensenyament obligatori 
que, en aquest cas, concedeix la Generalitat de Catalu-
nya a través del Consell Comarcal. Per a aquest con-
cepte, Caldes disposava de 109.608,64 €, despesa que 
ha augmentat en 2.812,94 € respecte el curs passat, ha 
donat resposta a 211 sol·licituds (208 atorgades al 50% 
i 3 estimades al 100% de l’import sol·licitat).

Entre l’eficiència i l’eficàcia 

Més de 60.000 € en beques escolars

Durant l’Speed Dating del Servei d’Ocupació es van realitzar 15 entrevistes d’entre 5 i 7 minuts cada una.> aJ.CaLDeS 

SERVEI D’OCUPACIÓ | CALDES EN CLAU

SERVEIS SOCIALS | AJUTS

el primerSpeed Dating organitzat pel Servei d’ocupació 
ha sumat noves insercions laborals en el sector sociosanitari  

L’ajuntament destina 62.587,43 € a ajuts per al material escolar, 
escoles bressol i cursos al Taller d’art i escola de Música 

En el transcurs de dues hores es 
van realitzar 15 entrevistes d’entre 
5 i 7 minuts cada una, i van acon-
seguir-se 2 insercions laborals i 
10 convenis de pràctiques, alguns 
amb possibilitats de convertir-se en 
noves contractacions. A causa del 
factor temps, que és ben escàs en 
aquest tipus de trobades, els parti-
cipants –tant les empreses com els 
professionals– van rebre dues ses-
sions de formació per saber treu-
re el màxim profit de la trobada, 
i és que les empreses havien de 
saber realitzar les preguntes clau 
per detectar les candidatures idò-
nies, i les persones entrevistades 
havien de saber destacar les seves 
potencialitats i competències pro-
fessionals.  

Amb tot, “l’acció ha tingut molt 
bona acollida i ha rebut molt 
bones valoracions per part de les 
empreses participants”, comen-
ten des de l’Ajuntament. 
Aquest primer Speed Dating s’ha 
emmarcat en el projecte de forma-
ció  competencional integral, adre-
çat a persones que volen treballar 
com a auxiliars sociosanitaris, però 
desprès dels resultats obtinguts, el 
Servei d’Ocupació aposta per re-
petir l’experiència el 2020 en di-
ferents àmbits: “L’objectiu és fer 
participar empreses de Caldes 
relacionades amb aquelles ocu-
pacions amb més demanda per-
què coneguin nous professionals 
que busquen feina i amb formació 
especialitzada”.

NOTÍCIES BREUS

Afectacions pel nou clavegueram 

INCIDENTS | EXPLOSIÓ TERMOELÈCTRICA 

Deflagració sense danys personals

SUCCESOS | DETENCIÓ

Agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra de la Unitat 
d’Investigació de la comissaria de Rubí van detenir, el 26 de novembre, 
tres homes acusats de set robatoris amb força, un d’aquests comès en 
un domicili de Caldes de Montbui. Els autors dels fets, de nacionalitat xi-
lena i mexicana i veïns de Barcelona i Badalona, van ser detinguts quan 
sortien d’un domicili de Castelldefels que acabaven de saquejar. Les in-
vestigacions posteriors van permetre relacionar els tres homes amb els 
altres sis delictes anteriors. El 29 de novembre van passar a disposició 
del jutjat d’instrucció de Rubí, i el jutge en va decretar l’ingrés a presó. 

Presó per als tres autors d’un 
robatori en un domicili de Caldes

Caldes de Montbui era notícia el dimecres 4 de desembre per la de-
flagració produïda en un pis situat a la cruïlla entre els carrers Sant 
Pau i Girona. Tot i que l’incident no va causar cap dany personal, el pis 
afectat –el 1r 1a– va quedar destrossat i els veïns de l’edifici –de cinc 
plantes amb deu habitatges i dos locals a la planta baixa– van haver 
de ser desallotjats. L’emergència va ser atesa ràpidament per deu do-
tacions dels Bombers de la Generalitat, els quals van confirmar que 
l’accident no va ser causat per una fuita de gas, sinó per una explosió 
termoelèctrica. D’altra banda, l’Ajuntament de Caldes va oferir allot-
jament alternatiu als veïns afectats per a la nit del dimecres al dijous, 
dia que van poder tornar a ls seus habitatges amb normalitat. 

OBRES I SERVEIS | INTERVENCIÓ

El 2 de desembre passat va donar-se el tret de sortida a la campanya 
de renovació de la xarxa del clavegueram municipal, amb una durada 
prevista de 5 mesos. La primera intervenció, situada al carrer Sant 
Salvador, ha causat afectacions al trànsit, les quals s’allargaran fins 
al 20 de desembre. La resta de treballs pendents es duran a terme als 
trams del carrer Bigues entre el de Sant Sebastià i Balmes; al carrer 
Estació a l’altura del número 16 i a la cruïlla del carrer Sant Pau amb 
el carrer Climent Cuspinera. A banda del nucli urbà, també es pre-
veuen intervencions a la Font dels Enamorats i al barri dels Saulons. 



Del 17/12/19 al 07/01/20 calderí / #60 PUBLICITAT | 07



Del 17/12/19 al 07/01/20calderí / #6008 | ACTUALITAT

Joves cooperants explicant les seves vivències en projectes solidaris durant l’acte celebrat a El Toc. > aJ. CaLDeS

Converses sobre solidaritat entre joves

“Els joves només pensen en ells 
mateixos.” Frases lapidàries com 
aquesta van ser absolutament re-
batudes en l’acte ‘Caldes jove, viva i 
solidària’ que va tenir lloc a l’Espai 
Jove El Toc dijous passat.  
En la trobada, presentada per la re-
gidora de Solidaritat i Cooperació, 
Ángeles Llive, i de Joventut, Laia 
Cuscó, joves calderines van expli-
car les seves experiències viscudes 
en projectes solidaris al Senegal i 

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT | JOVENTUT

Educació presenta la oferta dels 
grups escolars per al curs vinent

El 27 de novembre passat, Josep Busquets, regidor d’Educació de Cal-
des, va traslladar al Consell Escolar Municipal l’oferta de grups es-
colars que s’ha plantejat des de l’Ajuntament per al curs que ve. En 
aquest sentit, es preveuen els mateixos grups a P3, un grup menys 
a 1r d’ESO a l’Institut Manolo Hugué i, d’entrada, un grup menys de 
1r de batxillerat –fet que encara està pendent de confirmació en fun-
ció de la demanda. 
En la mateixa sessió del Consell Escolar Municipal, que va esdevenir 
la primera celebrada aquest curs 2019/20, una alumna de l’Institut Pic 
del Vent, Rocio Sánchez, va presentar el projecte d’Olimpíades Esco-
lars. El projecte pretén que l’alumnat, amb la col·laboració del Club 
Atlètic Calderí, organitzi l’esdeveniment esportiu, en què participa-
ran alumnes de les quatres escoles del municipi. 

EDUCACIÓ | CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

dels Drets Humans. 
El projecte Mentoria, que també 
va ser presentat a l’acte, també és 
prova de l’esperit solidari de les 
persones joves. A través d’aquest 
projecte, calderins i calderines es-
devenen persones mentores a in-
fants i joves nouvinguts d’altres pa-
ïsos d’origen, i al llarg de les seves 
trobades, els ajuden a integrar-se a 
la vila i, en definitiva, al seu nou en-
torn social i cultural. 

Rocio Sánchez presentant el projecte d’Olimpíades Escolars.> aJ. CaLDeS 

Mexicali (Mèxic), tot animant els 
joves assistents a sumar-se a pro-
jectes de voluntariat i solidaritat. 
La joventut té molt a dir en concep-
te de cooperació i solidaritat, i així 
va quedar palès, a més, després del 
visionat d’un recull audiovisual de 
converses entre joves que parlaven 
dels drets humans sorgides arran 
de la visita al març de cinc activis-
tes a Caldes de Montbui, implicats 
en el projecte Ciutats Defensores 

L’acte ‘Caldes jove, viva i solidària’ va celebrar-se dijous a el Toc 



CALDES DE MONTBUI



Fins al 15 de desembre
Exposició “BIsions”, de Carles Canals i
Àlex Monfort
Divendres de 17 a 20 h; dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 
20 h; diumenges d’11 a 14 h
Lloc: Sala Delger
Organitza: Museu Thermalia

Dimecres 11 de desembre 
17.30 h Assaig obert de l’Orquestra Infantil 
Lloc: Escola Municipal de Música Joan Valls
Organitza: Escola Municipal de Música Joan Valls 

19.30 h Taula rodona de mitjans de comunicació
En el marc de l’ Exposició “1886-2019. La premsa 
calderina. Passió per informar (malgrat tot)”
Lloc: Museu Thermalia
Organitza: Museu Thermalia i comissaris de 
l’exposició, Raquel Puig i Benjamí Recacha 

Dijous 12 de desembre 

19 h Presentació del llibre ‘Els bombers seran 
sempre nostres’, de Bombers per la República
Lloc: Sala de Les Cuines de l’Espai Can Rius
Organitza: Assemblea Caldes de Montbui 

19 h Caldes jove, viva i solidària. Esperiències 
solidàries de joves defensores de drets humans i 
altres activitats relacionades
Lloc: Espai Jove El Toc
Organita: Espai Jove El Toc

Divendres 13 de desembre
19 h Presentació del llibre ‘La enfermera en el 
desierto’, de Jorge Molinero
Lloc: Biblioteca de Caldes
Organitza: Caldes Solidària 

Dissabte 14 de desembre
11 h Sessió demostrativa gratuïta de música per 
a nadons de 12 a 14 mesos
Cal inscripció prèvia: 93 865 49 77 – centrecivic@
caldesdemontbui.cat
Lloc: Escola Municipal de Música Joan Valls
Organitza: Escola Municipal de Música Joan Valls

12 h Un conte al sac, narració de contes per a 
petits lectors
Places limitades. Recolliu invitacions a la Biblioteca 
a partir de l’1 de desembre
Lloc: Biblioteca de Caldes 
Organitza: Biblioteca de Caldes

16.30 h Musical solidari Caldes 2019: ‘Junts som 
imparables’ (primera sessió) 
Recaptació en benefici del Proyecto Pol
Venda d’entrades i fila zero: Casino de Caldes (dijous de 
17 a 19 h i el dia de l’estrena) - https://www.entrapolis.
com/entradas/junts-som-imparables-musical-dhumor
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: Agrupació Entitats Caldes

18 h Espectacle familiar de màgia 
Al final de l’actuació es farà el sorteig de 4 premis
de 560 €
Lloc: carrers del centre històric, pl. de l’Església i pl. 
de la Font del Lleó
Organitza: Associació de Veïns i Comerciants del 
Casc Antic

18.30 Musical solidari Caldes 2019: ‘Junts som 
imparables’ (segona sessió) 
Recaptació en benefici del Proyecto Pol 
Venda d’entrades i fila zero: Casino de Caldes
(dijous de 17 a 19 h i el dia de l’estrena)
https://www.entrapolis.com/entradas/junts-som-
imparables-musical-dhumor
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: Agrupació Entitats Caldes

19 h Concert de Nadal ‘Bach versus Anonymus’
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Preu: 10 € (reserves: 692 42 69 96 – 655 28 80 57 – 
adriana@adrianaalcaide.com) 
Organitza: Associació Cultural Aikido Sakaki 

Diumenge 15 de desembre 
9 h Caminada solidària amb La Marató de TV3
Inscripcions mitja hora abans
Donatiu: 5 €
Sortida: Pl. Catalunya
Organitza: Centre Excursionista de Caldes
de Montbui

9 h Festa solidària amb La Marató de TV3
Torneig de pàdel, botifarrada popular, jocs infantils
Lloc: Instal·lacions del Club Regasol
Organitza: AVV Can Regasol

De 10 a 14 h Fira d’antiquaris i brocanters
Lloc: C. Mestre Gregori Montserrat i pl. Catalunya
Organitza: Thermalia. Oficina de Turisme 

18.30 h Festival de Nadal de patinatge artístic 
amb La Marató de TV3
Festival de patinatge amb exhibicions individuals 
i de grup i presentació dels patinadors de la 
temporada 2019/2020
Lloc: Pavelló Municipal Torre Roja
Organitza: Club de Patinatge Artístic de Caldes
de Montbui

Dilluns 16 de desembre
Nadales al Vestíbul dels grups de
llenguatge musical
Hora: al final de cada classe
Lloc: Escola Municipal de Música Joan Valls
Organitza: Escola Municipal de Música Joan Valls

Dimarts 17 de desembre
18.30 h Sessió de seguiment del Pacte
per la Mobilitat. En bici per Caldes,
itineraris preferents
L’acte comença amb un itinerari participatiu des del 
parc del Bugarai fins a la pl. de l’Església
Tot seguit, seguiment del pacte: Sales A i  B de les 
Cases dels Mestres
Organitza: Ajuntament de Caldes de Montbui 

Dimecres 18 de desembre
9 h Caminada a la Font dels Enamorats
Sortida: Les Cases dels Mestres
Organitza: Caminades de l’Esplai

Nadales al Vestíbul dels grups de 
llenguatge musical

Hora: al final de cada classe
Lloc: Escola Municipal de Música Joan Valls
Organitza: Escola Municipal de Música Joan Valls

16.30 h ‘El Nadal de la Conxita’
Espectacle de teatralitzat a càrrec de Marisol Casas
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació Cultural de la Dona
18 h Tropa creativa per a joves. Espai de creativitat 
(escriptura i lectura)
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca
Lloc: Biblioteca de Caldes
Organitza: Biblioteca de Caldes 

19 h Concert de Nadal a càrrec de les corals i 
orquestres de l’Escola de Música Joan Valls
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: Escola Municipal de Música Joan Valls

19 h Conferència ‘Això del coaching, què és?’
Lloc: Sala de Les Cuines de Can Rius 
Preu: 7 € no socis; 4 € alumnes de l’Escola d’Adults 
El Roure Gros 
Organitza: Aules d’extensió universitària Delfí 
Dalmau i Argemir 

Dijous 19 de desembre 

17.30 h Story Time. I want my Christmas present
Edat recomanada: a partir de 2 anys
Organitza: Cambridge School i Biblioteca
Lloc: Biblioteca de Caldes 

17.30 Cicle Despendre per Aprendre: És Nadal a 
casa i hi ha una cadira buida
A càrrec de Sílvia Crespo i Olga Bosch (psicòlogues 
de l’Equip d’Atenció PsicoSocial Creu Roja 
Granollers)
Lloc: Biblioteca de Caldes de Montbui
Organitza: Escola de Formació Fundació Santa 
Susanna, Creu Roja i l’Obra social “la Caixa”

20 h Cantada de Nadales Vi Calent
Lloc: Pl. de la Font del Lleó 
Organitza: Associació de Veïns i Comerciants del 
Casc Antic

Divendres 20 de desembre

17 h Festa d’hivern i Nadal a les Escoles Bressol 
Municipals
Lloc: Escola Bressol Municipal Gegant del Pi i Escola 
Bressol Municipal La Lluna
Organitza: Escola Bressol Municipal Gegant del Pi i 
Escola Bressol Municipal La Lluna

18 h Concert de Nadal a càrrec de l’aula de vio-
loncel, cant i  guitarra
Lloc: Escola Municipal de Música Joan Valls
Organitza: Escola Municipal de Música Joan Valls
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Dissabte 21 de desembre
21.30 h Quinto de Nadal
Lloc: Local dels Castellers de Caldes (c. General 
Padrós, 35)
Organitza: Castellers de Caldes de Montbui 

Dilluns 23 de desembre

De 17 a 20 h Taller “Arbre de Nadal i targetes”
Per a infants de 3 a 10 anys
És necessari portar el val que trobareu als 
establiments de Caldes Centre Comercial i de la 
UCIC
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: UCIC - Caldes Centre Comercial

23, 24, 27 i 28 de desembre
De 10 a 13.30 h PIN 2019
Activitats adreçades a infants i joves de 5è i 6è de 
primària i 1r d’ESO
Lloc: Espai Jove El Toc (c. Font i Boet, 4)

23, 24, 27, 28, 29, 30 i 31 de desembre i 2 i 3
de gener
De 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h Carrilet de Nadal 
Preu: 3 € bitllet sense descompte; 0,50 € amb vals 
de descompte per compra en comerços adherits; 
gratuït per a infants de 0 a 2 anys)
Organitza: UCIC - Caldes Centre Comercial 

Dimarts 24 de desembre 

17 h Pessebre Vivent
Lloc: Església de Santa Maria
Organitza: Pessebre Vivent de Caldes de Montbui 

18 h Missa del Pollet
Lloc: Església de Santa Maria
Organitza: Parròquia de Santa Maria

00 h Missa del Gall
Lloc: Església de Santa Maria
Organitza: Parròquia de Santa Maria

25, 26 i 29 de desembre
18.30 h ‘Els Pastorets’, de Josep M. Folch i Torres

Preu: 10 € soci; 12 € no soci; 6 € infantil
Venda d’entrades a taquilla i dimarts i dijous
de 17 a 19 h a Ca la M. Dolors i a
cultura@casinodecaldes.cat 
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: Grup Escènic Casino

Divendres 27 de desembre 

De 17 a 20 h Taller ‘Pinta cares i personatges
de Nadal’
Per a infants de 3 a 10 anys
És necessari portar el val que trobareu als 
establiments de Caldes Centre Comercial i
de la UCIC
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: UCIC - Caldes Centre Comercial

Diumenge 29 de desembre
D’11.30 a 13.30 h Visita del Patge Reial
Lloc: Pl. de la Font del Lleó
Organitza: Comissió de Reis 

12 h Concert -Vermut Solidari en suport a la Xènia
Recital de música clàssica
Lloc: Sala Noble de l’Espai Can Rius
Organitza: Grup de Suport a la Xènia

Dilluns 30 de desembre
De 10 a 13 h Taller ‘Trencaclosques nadalenc’
Per a infants de 3 a 10 anys
És necessari portar el val que trobareu als 
establiments de Caldes Centre Comercial i de la 
UCIC
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: UCIC - Caldes Centre Comercial

17 h ‘Els Pastorets’
A càrrec del grup Riure per Viure i de l’Associació 
Jardí Santa Susanna
Lloc: Fundació d’Acollida Santa Susanna
Organitza: Fundació d’Acollida Santa Susanna
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Dimarts 31 de desembre

21 h Revetlla de Cap d’Any
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació de Gent Gran de Caldes

Dijous 2 de gener
De 17 a 20 h Taller ‘Pinta cares i màscares’
Per a infants de 3 a 10 anys
És necessari portar el val que trobareu als 
establiments de Caldes Centre Comercial i
de la UCIC
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: UCIC - Caldes Centre Comercial

Divendres 3 de gener
De 10 a 13 h Taller ‘Fanalet’
Per a infants de 3 a 10 anys
És necessari portar el val que trobareu als 
establiments de Caldes Centre Comercial i
de la UCIC
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: UCIC - Caldes Centre Comercial

De 18 a 19 h Visita del Llibreter Reial
Activitat de la campanya www.llibreterreial.cat 
Lloc: Biblioteca de Caldes 
Organitza: Biblioteca de Caldes

Diumenge 5 de gener
18 h Cavalcada dels Reis Mags
Recorregut: des de la zona El Tint fins a la pl. de la 
Font del Lleó
Organitza: Comissió de Reis



Campanya ‘El llibreter Reial’

La Biblioteca elabora guies de recomanacions de 
llibres per a diferents grups d’edat: de 0 a 13 anys, 
disponibles a partir del 16 de desembre a www.
llibreterreial.cat.

Durant el desembre, nens i nenes fins a 10 anys, 
acompanyats pels pares, poden venir a la Biblioteca a 
recollir un model de carta als Reis exclusivament per a 
demanar llibres.

El divendres 3 de gener, de 18 a 19 h, a la 
Biblioteca  ens visitarà el llibreter reial, que ens 
presentarà un espectacle infantil al vestíbul de la 
Biblioteca. En acabar l’acte, els infants podran lliurar-li 
personalment les seves cartes.

El dimarts 7 de gener, de 18 a 19 h, els petits poden 
venir amb el certificat reial a buscar els regals que els 
Reis els hagin deixat a la Biblioteca. Per participar en 
l’acte del dia 7 de gener cal informar-se prèviament a 
la Biblioteca.

Campanya de recollida de jogui-
nes ‘Els seus drets en joc’

Recollida solidària de joguines cooperatives, no 
sexistes, educatives i no bèl·liques, fins al 4 de gener. 
Lloc: Local de Creu Roja Caldes de Montbui (c. Anselm 
Clavé, 5 bis) i establiments col·laboradors
Organitza: Creu Roja

Biblioutlet per la campanya ‘Fer 
feliç un infant donant una joguina’, 
de Creu Roja

Fins el 3 de gener del 2020, al vestíbul de la 
Biblioteca, es  podran  comprar  llibres per 1 i 2 € i es 
recolliran joguines per a la campanya que impulsa 
Creu Roja. 

Recollida d’arbres de Nadal 

Del 10 al 24 de gener del 2020
El servei de recollides selectives complementàries 
farà la recollida dels arbres de Nadal per portar-los a 
la deixalleria. Els arbres es trinxaran i s’incorporaran al 
circuit de producció de compost a partir dels residus 
orgànics recollits al cubell marró. 

Llocs habilitats:
Carrer Llobet i Vall-llosera amb Sant Pau
Plaça Moreu
Molí amb Calderon de la Barca
Mossèn Cinto Verdaguer - Parc del Bugarai
Plaça de la Salut (carrer Lleida)
Carrer de Granollers amb l’Avinguda de
Josep Fontcuberta
Aparcament de l’Escorxador
L’Ajuntament us convida a fer arbres amb materials 
reciclats o plantes que tingueu a casa. Penseu que el 
millor residu és el que no es produeix, per tant, caldria 
fer la següent reflexió: si voleu fer un arbre de Nadal, 
penseu primer de tot si no teniu alguna planta o arbust 
a casa que pugui fer el fet, penseu si no el podeu fer 
amb material que ja no aprofiteu, una estructura de 
fusta, metàl·lica, etcètera. 
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L’Instagram de Nadal 2019

@joan.esteller.56 @armandoxdios

@markvro @nels0810

@soniaberebgueras @carles_yogui.traveler
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a uns dies apareixia 
en els mitjans de co-
municació la notí-
cia sobre l’emergèn-
cia de residus tòxics 

al riu Besòs. A causa de l’incendi 
de la planta de reciclatge químic 
de Montornès del Vallès molts ani-
mals han mort i el mal causat en 
l’hàbitat és irreparable. Repoblar 
d’espècies i tornar a crear un eco-
sistema propi al riu Besòs ha estat 
una tasca de molts anys, amb un 
llarg esforç per part de la comuni-
tat científica i les institucions. Cal 
no oblidar com era l’estat fa unes 
dècades en què es trobaven molts 
dels rius de Catalunya pel seu mal 
ús, ja que alguns eren l’abocador 
d’indústries i zones urbanes. El cas 
del Besòs és un de molts sobre la 
contaminació i la sistemàtica des-
trucció de la fauna i flora a Cata-
lunya. Actualment, hi ha proves 
suficients per demostrar com el ca-
pitalisme i el model de vida actual 
estan destruint la vida al planeta.
Per això mateix, cal que tots pren-
guem consciència individual i col-
lectiva en els nostres àmbits de 
vida i ser conseqüents de les nos-
tres accions a petita escala i com 
aquestes afecten la comunitat. Hi 
ha múltiples iniciatives que tenen 
en compte la destrucció progres-
siva del planeta i una bona pro-
posta per aturar-la és el reciclat-
ge, que ha demostrat ser sostenible 
en donar una nova possibilitat als 
envasos i residus, però també pels 
beneficis econòmics que això impli-
ca. Tornar a donar vida al paper, al 
plàstic, al vidre i altres materials és 
al nostre abast.
Però, sobretot, cal que es prenguin 
mesures per aturar la contamina-
ció a gran escala, i per això cal de-
nunciar i assenyalar la complicitat 
i responsabilitat dels governs naci-
onals i locals que col·laboren amb 
grans multinacionals i bancs per 
fer negoci amb la vida del planeta. 
Els mateixos governs que fan Ci-
meres Mundials pel Clima per ren-
tar-se la cara, però que després no 
apliquen els acords mínims fruit 
d’aquestes, utilitzen aquests espais 
de trobada de la comunitat inter-
nacional per fer un mercadeig que 
permet als més poderosos conta-
minar i carrega la culpa sobre els 
més pobres.
No hi ha excuses vàlides quan està 
en perill la supervivència del nostre 
planeta; és l’hora d’actuar.

CUP - Caldes

F
Els pobles en lluita 
pel clima

es de les eleccions del 
mes de maig, amb la 
continuació al govern 
municipal d’Esquer-
ra Republicana, ara 

liderat per Isidre Pineda, però amb 
el canvi de l’alcalde des de feia dotze 
anys, Jordi Solé, hem anat posant en 
funcionament el nou engranatge. Al-
gunes peces han canviat, d’altres han 
seguit en marxa i això es nota en l’ad-
ministració, perquè s’evita una para-
da en sec, es va continuant el camí i a 
poc a poc la màquina es posa en fun-
cionament en ple rendiment i aca-
bem l’any al 100%. 
Aquests primers mesos de govern 
han servit per posar les bases, ara 
ja sòlides, del nou mandat 2019-2023. 
Hem treballat molt intensament en 
la planificació temporal dels projec-
tes que farem realitat. I també hem 
fet una valoració i modificació si s’es-
queia d’alguns projectes del darrer 
mandat i que durem a terme amb al-
guns canvis. Si mirem enrere, segu-
rament el 2019 també serà recordat 
com l’any que moltes entitats van es-
trenar la plaça de la Font del Lleó, 
com per exemple el recuperat Ball 
de Plaça amb música en directe o el 
magnífic 25è aniversari de l’Escal-
dàrium, a més de les moltes activi-
tats culturals i festives que tanta vida 
donen a la nostra vila. Un espai paci-
ficat, sense cotxes –seguint el Pla de 
Mobilitat– pensat per a la gent, per 
als vianants, per fer vida al carrer. 
Aquest any, més que mai, el món sen-
cer ha entès que estem en una emer-
gència climàtica. Faltarà veure si els 
estats emprenen accions reals per 
pal·liar-ho. De moment, Europa ja 
està fent els deures amb les prime-
res bones intencions i a Caldes els se-
guirem fent, donant exemple.
Tampoc podem passar per alt que 
aquest 2019 ha estat marcat pel judi-
ci del procés i la sentència del Tribu-
nal Suprem contra els presos polítics 
catalans. Entre ells, el nostre calde-
rí i Medalla d’Honor de la vila, Raül 
Romeva. Condemnats tots i totes 
elles a un total de 100 anys de presó. 
És una vergonya per a la justícia es-
panyola, per a l’Estat espanyol i per 
una comunitat internacional que es 
manté amb la boca tancada davant 
d’una barbaritat. Una repressió que 
també hem viscut amb la detenció 
i empresonament de la Xènia, que 
ja està en llibertat. Val a dir que el 
poble sempre ha respost amb uni-
tat, amb fermesa, tots al costat de 
la família i els amics dels qui han 
patit en les seves pròpies carns la 
mà maldestre d’un Estat espanyol 
que, com que no té una solució polí-
tica, només sap actuar amb autori-
tarisme i abús de poder. 

ls i les socialistes 
creiem, de la ma-
teixa manera que 
el Síndic de Greu-
ges, que les tasques 

i competències d’aquesta figura 
són les d’atendre les persones que 
se senten agreujades i desempa-
rades per actuació o mancances 
d’actuacions de les administraci-
ons públiques. Considerem aques-
ta figura d’una gran importància 
per garantir tots els drets de les 
i els catalans envers les adminis-
tracions públiques d’una manera 
transparent i rigorosa. Per aques-
ta mateixa rigorositat considerem 
que tots els seus estudis, informes 
i declaracions han de ser exactes i 
basar-se en informació objectiva i 
veraç. Quina és la nostra sorpresa 
al escoltar les seves darreres decla-
racions sobre la mancança i satu-
ració del sistema sanitari públic a 
Catalunya. Concretament focalitza-
va la causa d’aquest deteriorament 
del sistema a l’ús d’aquest per part 
de malaltes i malalts d’altres comu-
nitats autònomes. Aquestes decla-
racions, a banda de ser totalment 
desafortunades, manquen de tota 
veracitat, ja que qualsevol usuari o 
usuària del sistema que provingui 
d’una altra comunitat autònoma 
té compromeses les despeses que 
se’n derivin per la seva comunitat 
d’origen, de la mateixa manera que 
succeeix a la inversa, quan una ca-
talana o català requereix serveis 
sanitaris a qualsevol comunitat au-
tònoma, aquesta “enviarà la factura 
a l’ICS” per ser reemborsada. Per 
aquesta manca de rigor instarem 
l’Ajuntament de Caldes de Mont-
bui a plantejar aquestes conside-
racions al Síndic de Greuges com 
a institució que té un conveni amb 
aquest estament. I en cas que du-
rant el 2020 no s’hi vegi un canvi 
de situació, no renovar el conveni 
actual, promovent la figura de Sín-
dic Municipal com tenen moltes al-
tres poblacions i tant bon resultat 
està oferint. Entre altres avantat-
ges disposaríem d’aquesta figura 
molt més pròxima i disponible a la 
nostra vila.

n any més, estem 
a punt d’arribar a 
Nadal. Deixem en-
rere un any que ha 
estat difícil per a 

molts però malgrat els temps de 
crisi que ens toca viure, cal que 
tots nosaltres siguem capaços de 
trobar en aquestes festes el valor 
de les petites coses que sovint no 
valorem. Les petites coses que, 
sense saber per què, fan que ens 
oblidem de tot allò que ens preo-
cupa i que ens sentim molt millor. 
Són dies per retrobar-nos amb 
la família, menjar plegats en una 
taula, recordar aquelles persones 
que hem estimat i ens han deixat, 
riure, cantar, fer cagar el tió, fer 
gresca la nit de Cap d’Any, acom-
panyar els més petits a portar la 
carta al patge, gaudir de la il·lusió 
del dia de Reis, és un temps en 
què s’acostuma a respirar alegria: 
l’ambient ho facilita. Totes aques-
tes coses tenen un sentit que hem 
de saber trobar i viure amb  inten-
sitat perquè és el que ens omple. 
Per acabar, voldríem fer un re-
coneixement a tantes persones i 
associacions calderines que de-
diquen part del seu temps als al-
tres, sobretot en aquest temps 
de Nadal, en què procuren repar-
tir somriures i menjar. Al nostre 
poble tenim molts exemples d’aju-
da aquest dies i voldríem fer una 
crida a tots els ciutadans a contri-
buir en aquesta feina exemplar que 
fan tantes persones. És una bona 
època per pensar en els altres, so-
bretot sabent que hi ha tantes fa-
mílies i persones soles que amb la 
crisi estan patint. Seria molt bo 
que Caldes també fos un referent 
en això per a les altres ciutats de 
Catalunya i, per què no, d’Espanya.
Per això, aquest any us volem fe-
licitar el Nadal amb una frase de 
Charles Dickens: 
“Honoraré el Nadal en el meu cor 
i procuraré conservar-lo tot l’any”. 

BON NADAL I FELIÇ 2020!!
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Acabem el 2019 
amb les bases 
assentades del
nou mandat

Síndic de Greuges 
Municipal Temps de Nadal

es de Junts per Ca-
talunya presentem 
una moció al ple mu-
nicipal de desembre 
per tal de declarar 

l’emergència climàtica al nostre 
municipi, en què, després de con-
sensuar-la, s’hi han adherit la resta 
de partits polítics municipals. 
Com a administració pública, 
l’Ajuntament té la capacitat de con-
tribuir en la lluita contra l’emer-
gència climàtica i la obligació de-
rivada de les seves competències 
en manteniment del medi natu-
ral i contribució a la salut pública. 
Aquesta moció permetrà establir 
compromisos per a) gestionar els 
residus de forma sostenible, b) pro-
moure l’ús prioritari d’energies re-
novables, c) incentivar l’ús racional 
de l’aigua i d) dur terme una polí-
tica integral de gestió del territo-
ri que possibiliti l’explotació racio-
nal i sostenible dels seus recursos 
naturals. Així doncs, l’Ajuntament 
actuarà de forma exemplificado-
ra apostant per la sostenibilitat, 
la millora de la qualitat de l’aire i 
l’energia verda, i exercirà un paper 
rellevant en la difusió i formació, 
promovent així el canvi d’hàbits de 
la ciutadania. 
El text presentat consta de set 
punts, els quals ens comprometen 
a tots plegats a fer front de mane-
ra decidida a aquesta problemàti-
ca. S’analitzarà la vulnerabilitat del 
municipi al canvi climàtic i s’acce-
lerarà la incorporació de mesures 
d’adaptació en les diferents pla-
nificacions municipals. Per tal de 
vertebrar aquesta lluita, es crea-
rà una comissió de treball que in-
clourà representants dels diferents 
ens públics i privats, i també a la 
ciutadania, per elaborar un Pla de 
Transició Energètica Municipal. 
L’objectiu d’aquesta comissió serà 
la generació de propostes per adap-
tar les diferents polítiques muni-
cipals als Objectius de Desenvo-
lupament Sostenible (ODS 2030 
- ONU), al marc de l’European New 
Green Deal, al Plan Nacional Inte-
grado de Energía y Clima (PNIEC) 
2021-2030, i a la Llei 16/2017 de la 
Generalitat.
El desplegament d’aquest Pla de 
Transició Energètica transformarà 
les polítiques municipals, i també 
les domèstiques, per tal de mitigar 
la nostra contribució constant a un 
problema global que ens interpel-
la a tots. 

Junts x Cat - Caldes de Montbui

D
Declaració de 
l’Emergència 
Climàtica a Caldes



Del 17/12/19 al 07/01/20 calderí / #60 CULTURA | 11

368 persones van actuar al Casino per oferir un concert solidari amb el Proyecto Pol

Un ‘Oh Happy Day’
per Pol Molinos

Vista general amb el públic entregat i participant en el musical solidari que va oferir dues sessions plenes de música, humor i emoció. > J.Serra

MUSICAL | JUNTS SOM IMPARAbLES

els creadors d’El Vi-
atge d’en Prim, dissabte 
passat va arribar al Ca-
sino de Caldes Junts som 
imparables, el musical 

participatiu solidari amb el Proyecto 
Pol. El 14 de desembre 368 persones, 
23 entitats i 25 comerços van fer possi-
ble un espectacle en benefici d’un cal-
derí de 9 anys, Pol Molinos, que pateix 
una malaltia minoritària: hiperglicinè-
mia no cetòsica.

L’acte es va enfocar des de l’humor. 
Un parell de presentadors feien creure al 
públic que es disposaven a escoltar vuit 
conferències mèdiques de quatre hores 
cadascuna. Finalment, resultava que les 
eminències conferenciants no podien as-
sistir a l’acte i calia distreure l’audiència 
amb vuit cançons a càrrec de diversos 
equips mèdics convidats.

368 persones van passar per l’es-
cenari del Casino amb una bata blanca 
i moltes ganes de projectar la veu coor-
dinant una coreografia. Pepita Forns és 
una de les voluntàries que ha estat nou 
mesos assajant per la causa: “Partici-
par amb la Coral El Calderí en aquest 
espectacle ha estat molt especial per 
a mi, ja que vaig estar entre la vida i 
la mort per un ictus i no fa gaire vaig 
participar en La Marató. Per això 
cantar pel Pol ha estat inoblidable”.

Les vuit conferències van esdeve-
nir vuit peces icòniques del rock cata-
là. De fet, va quedar palesa la consoli-
dació de la col·laboració entre entitats 
per contribuir en una causa solidària. 
En aquesta ocasió es va professionalit-
zar un pas més l’espectacle i la satis-
facció del públic va ser evident. Fins i 
tot hi va haver un moment en què sem-
blava que el Casino s’hagués convertit 
en el plató del popular concurs de cant 
coral de TV3, Oh Happy Day.

Entre les peces es van projectar 
vídeos de suport al Proyecto Pol de di-
verses personalitats com ara el cuiner 
de renom, Jordi Cruz, o bé l’activista 
Pepe Beúnza, que va assegurar que: 
“Un poble solidari té millor quali-
tat de vida”.

A causa de l’alta afluència de pú-
blic, ja que en un inici es van vendre 
més de 800 entrades anticipades, els 
organitzadors van haver d’oferir dues 
funcions. La primera, amb la participa-
ció dels alumnes de l’escola El Farell i 
de l’escola Pia. I la segona, amb els estu-
diants de les escoles Calderí i Montbui.

Xesco Camps, director de l’espec-
tacle, el va definir com: “Un musical 
escrit ad hoc per acompanyar Pol 
Molinos”. L’acte va aconseguir recap-
tar més de 4.500 €, però Camps insis-
tia en l’objectiu de fons de la iniciativa: 
“Més enllà de la recaptació, el que 
realment importa és la tasca pedagò-
gica que es faci. D’aquí a quinze anys 
aquests infants encara recordaran 

D
Marta Puigdueta

que hi van participar i hauran après 
a implicar-se i a viure en germanor”. 
El director també va apuntar la volun-
tat d’organitzar més espectacles soli-
daris, ja que les entitats s’han adonat 
que “juntes fan més força”.

Els Castellers de Caldes van par-
ticipar en l’acte amb un pilar que va 
donar pas a l’última peça. Després de 
repassar èxits com ara “Boig per tu” o 
bé “Bon dia”, els cantaires van interpre-
tar “Junts som imparables”, una cançó 
elaborada expressament per a aques-
ta ocasió. L’última peça va anar acom-

panyada d’una pluja de globus a la pla-
tea, que un cop il·luminada, va deixar al 
descobert un munt de cares somrients.

La vetllada es va tancar amb una 
sorpresa inigualable: una gravació del 
Pol fent possible l’impossible. El petit 
té una discapacitat del 90%, fet que 
l’impedeix escoltar i parlar. Per poder 
comunicar-se, fins ara tots els estudis 
coincidien a dir que la persona havia 
de tenir una discapacitat inferior al 
70%. Doncs dissabte a la tarda Pol Mo-
linos va dir un “hola” que va fer emmu-
dir la platea del Casino.

4.500€
recaptats a favor 
de Proyecto Pol

800
entrades 
anticipades van 
obligar a oferir 
dues funcions

El dijous 12 de desembre es va presentar a la Sala de Cuines de l’Espai Can Rius el llibre Els Bombers 
seran sempre nostres, de Bombers per la República. L’acte va comptar amb la presència dels autors, 
Marc Ferrer, Ali Olmos i Carles Savalls, i va ser presentat per Pep Busquets. El llibre descobreix com 
centenars de bombers catalans, lliures de servei, es van organitzar els dies previs al referéndum de l’1 
d’octubre del 2017, on van ser l’1 d’octubre i què van fer, i com va continuar posteriorment el seu com-
promís a favor de la llibertat i els drets fonamentals, sense oblidar la repressió i la criminalització que 
van patir per sortir al carrer en defensa de la democràcia i del poble català.

Bombers per la República presenta el seu llibre a Can Rius

Pol Molinos durant el concert. > J. Serra
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La setmana passada van començar 
els treballs per desmuntar l’actual 
exposició de termalisme del Museu 
Thermalia i remodelar-la en els prò-
xims mesos. L’alcalde de Caldes de 
Montbui, Isidre Pineda, ha assenya-
lat que el museu té una raó de ser: 
“la divulgació de la nostra singu-
laritat, el termalisme”. Després de 
13 anys –l’exposició es va inaugurar 
el 2006– “crèiem que era el mo-
ment de renovar la nostra expo-
sició permanent de termalisme”, 
assegura l’alcalde. 
La nova proposta museogràfica par-
teix del projecte ja existent, amb 
una nova disposició d’alguns àm-
bits i elements visuals i auditius, i 
amb la incorporació de nous espais i 
recursos, per tal d’obtenir una visita 
complementària a les persones que 
ja han fet el circuit termal i una pro-
posta de contingut suggeridor per 
aquelles que no l’hagin fet. “Serà 
una proposta immersiva, és a dir, 
que el visitant que arribi al museu 
farà una immersió en el terma-
lisme i el que representa, l’ori-
gen de l’aigua termal i una mica 
d’explicació històrica del que ha 
representat per a Caldes”, avan-
ça Pineda. Per fer la remodelació, 
l’Ajuntament s’ha acollit a una sub-
venció de 50.000 € de la Diputació 
de Barcelona, que ja va subvencio-
nar el projecte que va sortir a con-
curs el juny del 2019, i que es va ad-

El 21 de desembre es podrà adquirir el nou treball del calderí Ramon 
Solé Més cançons sobre aquest collons de poble al Cafè del Centre. Amb 
aquest nou disc Solé amplia el repertori de cançons sobre Caldes 
que es podran escoltar i cantar al pròxim Aplec Caldes is Hell, que 
enguany serà el dia 11 de gener al Centre Democràtic i Progressis-
ta. Tot i que aquest nou disc és una continuació del que ja va publi-
car l’any 2014, el músic incorpora altres estils radicalment diferents 
del folk de taverna “haig de subratllar l’aportació fonamental 
d’especialistes com el músic d’electrònica Bigdaddy Beat, de Caldes. 
Amb tot, el conjunt del disc funciona perfectament perquè al final és 
un recull de cançons que parlen sobre Caldes des de diferents angles i 
estats d’ànim” apunta l’autor. En aquest nou disc hi trobarem 6 noves 
cançons que mantenen l’esperit festiu, amplia el repertori explicant as-
pectes de Caldes amb humor crític però també elogiant sense caure 
en l’autocomplaença i també, per proporcionar al concert més parti-
cipació del públic. Com a novetat “ hi una de les cançons que propo-
sa a la gent que escrigui corrandes sobre el que ha passat a Caldes 
durant l’any i les pugui cantar o donar-nos-les perquè les cantem 
nosaltres” explica Solé.

EXPOSICIÓ | THERMALIA MÚSICA | MÉS CANÇONS SObRE CALDES

Es renova la mostra sobre termalisme Ramon Solé estrena EP

l periodisme ha de ser 
honest. És una de les 
principals conclusi-
ons de la taula rodo-
na sobre la premsa de 

proximitat que va tenir lloc el dia 11 
a Thermalia, amb la participació de 
periodistes de mitjans locals i co-
marcals: Edilbert Comas, del Set-
manari Montbui; Queralt Campàs, 
d’Ona Codinenca i El 9 Nou; Ivet-
te Hijano, del Calderí; Jonatan del 
Amo, del Tot Caldes; Maria Núria 
Revetlle, de Catalunya Ràdio i col-
laboradora del Calderí; Albert Jor-
dana, director de VOTV; Ferran 
Monterde, de Ràdio Caldes; i Edu-
ard Garcia, president de la Federació 
de Mitjans de Comunicació Local.

La precarietat i l’adaptació als 
canvis socials i tecnològics han mar-
cat la història recent de la premsa 
local. “Ens hem tornat esclaus de la 
immediatesa per necessitat”, sinte-
titzava Garcia, una situació que con-
trasta amb els temps en què el paper 
era sinònim de veritat, com recorda-
va Comas, quan no hi havia mitjans 
digitals ni xarxes socials que s’avan-
cessin als diaris. “El paper té el hàn-
dicap de la immediatesa, i més en 
mitjans setmanals o quinzenals, 
perquè la notícia és ara, no d’aquí 
a una setmana”, afegia Hijano.

Es fa imprescindible que els 
mitjans “tradicionals” s’adaptin als 

El periodisme local reivindica l’honestedat 
com a principal actiu de la professió

Representants de la premsa local durant la taula rodona. > CeDIDa

Autoritats i tècnics presentant la remodelació del Thermalia. > J. rIUS Fragment de la portada del nou disc de Ramon Solé. > CeDIDa

TAULA RODONA | THERMALIA

Thermalia organitza una taula rodona amb periodistes vallesans amb motiu de l’exposició 
sobre la història de la premsa calderina

nous temps, complementant la ver-
sió física amb la digital i xarxes so-
cials. “Hi ha gent que segueix les 
xarxes del mitjà, però no n’és lec-
tor”, apuntava Monterde.

Probablement, la ràdio és el 
mitjà que més potencial treu de les 
noves tecnologies. També ho fa la 
televisió, si bé Jordana advertia que 
cal reflexionar sobre la manera més 
eficient d’aprofitar les noves formes 
de consumir comunicació. “El con-
tingut del territori interessa; la 
dificultat és com difondre’l”.

Arribar a tot arreu i infor-
mar-ne immediatament. El risc evi-
dent és la precarització. “Els perio-
distes no ho podem fer tot perquè 
això afecta la qualitat”, alertava 
Revetlle. “Ens demanen més coses, 
però la nostra feina està poc valo-
rada”, incidia Campàs.

És un mal general de la profes-
sió. Ara bé, el periodisme local, més 
enllà del paper com a formador, “pot 

judicar per un import de 195.826 € a 
Expogràfic, una empresa amb gran 
experiència en el sector dels mun-
tatges expositius.
La mostra es repartirà en sis àm-
bits. El primer, “Aigües termals: la 
riquesa de Caldes”, vol descobrir la 
importància que les aigües termals 
han tingut en el desenvolupament 
econòmic de Caldes. Amb la remo-
delació, aquest primer espai inte-
gra els que hi havia fins ara a l’àmbit 
tres de la mostra, que canvia de lloc 
per donar la benvinguda a la perso-
na que arriba a Thermalia i entron-
ca amb els elements termals que hi 
ha a fora. El segon, anomenat “Per 
què l’aigua brolla calenta i té propi-
etats medicinals?”, inclou el que fins 

ara era el primer espai de la visita. 
El tercer i quart àmbit, “Benvin-
guda al balneari”, integra i ocupa 
una part del que fins ara ocupava 
el segon àmbit, i és la visita teatralit-
zada d’un balneari en què s’explica 
què era i què és un balneari i perquè 
és convenient prendre les aigües. 
Al cinquè àmbit, titulat “Època 
d’esplendor”, presenta panells pu-
blicitaris i cartells de l’època i am-
polles d’aigua medicinal per a con-
sum humà.
El darrer àmbit, “Assegurem-nos i 
gaudim”, proposa una zona de des-
connexió per començar a gaudir 
del repòs prescrit al balneari i per 
transportar-se a través de diferents 
manifestacions artístiques. 

ser el més professional dels peri-
odismes”, va reivindicar Garcia. Hi 
ha periodistes que tornen a l’àmbit 
local buscant qualitat professional i 
de vida. Una de les principals virtuts 
de la premsa local també és un obs-
tacle: la proximitat. “El periodisme 
ha de ser crític amb el poder, però 
en un poble tothom es coneix”, va 
assenyalar Comas.

L’alcalde, Isidre Pineda, pre-
sent al debat, va incidir en la rela-
ció d’amor-odi entre la premsa i el 
poder. “La feina del periodista és 
burxar, i la del govern, difondre 
la seva actuació. Els mitjans fan 
política quan decideixen què pu-
blicar i com fer-ho”.

Els periodistes van matisar la 
diferència entre política i línia edito-
rial, i van puntualitzar que “l’objec-
tivitat no existeix”. “La clau és fer 
periodisme honest”, va concloure 
Garcia. “Un poble sense premsa no 
té història”, va subratllar Jordana.

E
Benjamín Recacha
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els d’eduard Candami superen La Vendéenne en un partit en què van ser molt superiors en joc a l’equip francès

El Rècam Làser Caldes 
s’emporta una bona renda (4-1)

Els jugadors calderins celebren el segon gol de Marcos Blanqué. > a. San anDrÉS

HOqUEI | WORLD SkATE EUROPE

a Torre Roja va tornar a 
ser talismà per al CH Cal-
des Rècam Làser en par-
tit de competició europea. 
Els d’Eduard Candami es 

van imposar per un contundent 4-1 a La 
Vendéenne i van deixar molt encarada 
l’eliminatòria de vuitens de final de la 
Copa CERS.

La vila va tornar a vibrar amb un 
vespre de competició europea, amb la 
segona eliminatòria, setmanes després 
d’haver deixat enrere el Nantes ARH per 
un global de 10-1 a setzens.

Tot i no ser els clars favorits contra 
La Vendéene –els francesos van tercers 
en Lliga–, els calderins van arrencar dis-
posats a dominar el partit des del primer 
minut fent valer el factor camp i aprofi-
tant l’ambient favorable de la grada.

Tot i això, eren els roig-i-negres 
els primers a colpejar amb un gol als 
tres minuts i mig de partit, en la prime-
ra aproximació de perill després d’una 
contra. Després del gol, els de Candami 
es refeien de la tensió inicial i els ner-
vis, començaven a dominar la posses-
sió i tenien amb una allau de joc d’atac 
que va tancar els de La Roche-sur-Yon 
al seu camp.

Un gol en pròpia porta al 18 va igua-
lar el marcador i dos minuts després era 
Marcos Blanqué qui capgirava amb el 2-1.

Els de Caldes iniciaven un monòleg 
de joc que es veia recompensat amb el 
doblet de Blanqué als tres minuts de la 
represa que transformava la falta direc-
ta per la desena dels atlàntics.

Al minut 17, però, Sito Ricart veia 
una blava i Ricard Camps aconseguia 

L
Albert San Andrés aturar la directa i el remat posterior.

Al 10 de la segona, Ferran Rosa era 
objecte d’un clar penal que el mateix ju-
gador no era capaç d’anotar. 

Encara amb el 3-1 al lluminós, 
Camps va tornar a salvar els seus atu-
rant la directa per la desena falta, cosa 
que va mantenir la diferència.

A falta de tres minuts per al final, 
Xavi Rovira anotava el definitiu 4-1 amb 
un xut llunyà que sorprenia un rival que 
no era capaç d’aconseguir cap més gol.

“Durant la setmana ja havia avi-
sat que La Vendéenne és un equip molt 
sòlid i amb jugadors molt professionals 
i que viuen d’això. S’han posat pel da-
vant en la primera acció i nosaltres 
hem generat moltes ocasions per cap-
girar el marcador” va explicar el tècnic 
arlequinat. “Ens ha tocat patir, sobretot 
en la segona part amb pilota aturada, 
tot i que el Gerard ha estat molt bé, i 
crec que hem tret maduresa per ges-
tionar-ho” va afegir. “Tenim una bona 
renda, però som conscients que la pista 
d’allà és de parquet, el viatge, etc., ens 
obligarà a sortir molt concentrats per 
no haver de patir” conclou Candami.

D’altra banda banda, el golejador 
del partit, Marcos Blanqué, va afegir que 
“és un bon resultat per a la tornada, 
però serà una pista difícil, ells hi estan 
més acostumats. Serà un partit difícil 
en què haurem de treballar per assolir 
l’objectiu”. Segons el jugador, “la clau 
ha estat el treball físic i les situacions 
treballades als entrenaments després 
d’estudiar el rival”.

Amb tres gols de renda, la tornada 
es disputarà el 18 de gener a La Roche-
sur-Yon, al complex esportiu de l’Angel-
mière, la temuda pista de parquet dels 
roig-i-negres.

L’Ajuntament i el club signen 
un acord de col·laboració

El CH Caldes i l’Ajuntament van signar un acord 
de col·laboració en què el consistori estableix una 
aportació de 35.000 € per a aquesta temporada 
i 40.000 per a les tres pròximes. El conveni 
assegura 30.000 € anuals, i es rebran 5.000 
més si l’equip es manté a OK Lliga, 2.500 si es 
classifica per a la copa i 2.500 per a competició 
europea. El conveni va ser signat pel president 
del club, Jordi Aragay, i l’alcalde, Isidre Pineda.
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Victòria en l’últim partit de l’any a casa

Marc Angelet, de CF Caldes, en un moment del partit contra el CE Sallent, diumenge passat. > T. GUTIÉrrez

Campabadal amb tots els guardons guanyats en el campionat. > Cn CaLDeS 

FUTBOL | C.F. CALDES 

els de la flama taronja van haver de retirar-se de la competició

Dues alumnes de l’escola Kiap de Caldes guanyen l’or i la plata 

TOUCH RUGBY | 2A JORNADA 

TAEkwONDO | TROFEU FEDERACIÓ CATALANA

Jornada accidentada per als de Caldes 

Grans debuts que acaben en podi 

Diumenge passat 15 de desembre, 
el Rugby & Touch Caldes - CdiP va 
disputar la segona jornada de Lliga 
i l’última del 2019. L’equip calde-
rí estava format per 8 jugadors –
dues de les quals eren dones i, per 
tant, evitaven ser penalitzats per 
manca de jugadores femenines–, 
però sense gaires possibilitats de 
canvis a la banqueta. 
El primer partit va disputar-se con-

Aquest diumenge 15 de desem-
bre els calderins disputaven l’úl-
tim partit de l’any a casa, i ho feien 
contra el CE Sallent en la seva 14a 
jornada a Segona Catalana. 
Sens dubte, ho van fer de la millor 
manera, ja que van acabar amb 
una victòria (6 a 1) que els situa si-
sens a la classificació i amb bones 
sensacions, tenint en compte que 
encara han de disputar un partit 
ajornat contra el CE Sabadell.

El partit va començar molt bé per 
als interessos del Caldes. Als 8 
minuts, Aitor avançava el conjunt 
calderí atorgant-los certa tranquil-
litat en el joc. Al minut 35, a la sor-
tida d’un córner, Guillem va mar-
car el 2 a 0. Abans del descans, el 
Caldes va fer dos gols més per part 
d’Aitor i Jordi Camí. 
El Caldes va començar la segona 
part amb 4-0 al seu favor, però va 
mantenir el ritme de partit, ja que 

Tres alumnes de l’escola d’arts 
marcials Kiap, de Caldes de Mont-
bui, van participar en el Tro-
feu de la Federació Catalana de 
Taekwondo, diumenge passat, 15 
de desembre. 
Tots tres van debutar com a com-
petidors i van aconseguir fites im-
portants per al taekwondo calde-
rí. D’una banda, Anna Solés, a la 
categoria Gall Femenina (de 49-53 

kg) va guanyar l’or “molt meres-
cut”, després de batre’s en grans 
combats. Tot seguit, la seva com-
panya Duna Valverde guanyava la 
plata a la categoria Mini-Mosca 
Femení (-46 kg). Per últim, el ter-
cer dels alumnes calderins, Fermín 
Toran, va participar en la catego-
ria Ploma Masculí (63-68 kg) “i va 
fer un gran combat”, però, mal-
auradament, sense pujar al podi. 

tra els TRB Dracs, equip punter a 
la Lliga Catalana. Tal com es preve-
ia, el partit va ser dur i complicat, 
va significar un gran esforç per als 
de la flama taronja, que van acabar 
en derrota. 
En l’últim repte de la jornada, els 
calderins van jugar contra els Sen-
glars de Torroella de Montgrí, un 
partit en què les forces semblaven 
més equilibrades. De fet, es va ar-

ribar al descans amb un marca-
dor amb possibilitats: 0 a 1, a favor 
dels de Torroella. No obstant això, 
durant la segona part van succe-
ir dues baixes importants que dei-
xaven el conjunt calderí sense re-
canvis. La situació va obligar els de 
Caldes retirar-se de la competició i 
així preservar la salut de l’equip per 
poder afrontar les 7 pròximes jor-
nades que resten pendents el 2020.

La jugadora d’hoquei Laura Puigdueta ha obtingut un 41,45% dels 
vots dels internautes per a disputar el partit benèfic que enfronta-
rà el pròxim 22 de desembre a Palau-solità i Plegamans a dues se-
leccions catalanes mixtes. La internacional calderina de l’HC Palau 
ha superat al jugador del FC Barcelona, Pau Bargalló (38,93%) i a 
la seva companya Laura Vicente (38,09%). Segons s’estableix en les 
normes, els seleccionadors faran la llista final, tenint en compte que 
només podrà haver-hi un màxim de dos jugadors o jugadores del 
mateix club a la convocatòria. El partit serà benefici de la Fundació 
Amics Joan Petit Nens amb Càncer. El Nadal Sobre Rodes també 
inclourà un torneig d’escoles d’hoquei entre diversos equips en fi-
nalitzar el partit de les dues seleccions catalanes.

Ainhoa Campabadal i Amezcua ho ha tornat a fer. En el Campionat 
de Natació de Catalunya Infantil i Júnior celebrat aquest cap de set-
mana a Barcelona, la nedadora del CN Caldes ha fet podi en totes les 
proves individuals en què ha participat, i ha sumat 5 medalles d’or, 
una de plata i quatre de bronze. Després d’aquests resultats, Cam-
pabadal es converteix –per segon any i tercer campionat consecu-
tiu– en la millor nedadora de la seva categoria (segons la taula ale-
manya) amb 790 punts a la prova dels 200 metres lliures. 
A banda de Campabadal, al campionat hi han participat un grup no-
tori de nedadors i nedadores del CN Caldes. Després de les seves 
respectives participacions en les proves individuals i en relleus, el 
Club Natació de Caldes s’ha classificat –per equips– en la 9a posició 
general en la categoria júnior, i en la 39a posició general en la cate-
goria infantil respecte a la resta de clubs de Catalunya participants.

HOqUEI FEMENí | SELECCIÓ CATALANA

NATACIÓ | CAMPIONAT CATALUNYA JÚNIOR I INFANTIL

Laura Puigdueta obté la màxima 
puntuació en el Nadal Sobre Rodes 

La millor nedadora de la seva categoria

el CE Sallent va retallar diferèn-
cies al minut 56. No obstant això, 
Jordi Camí va acabar amb l’intent 
de reacció del CE Sallent fent dos 
gols més i firmant un hat-trick.
Aquesta nova victòria se suma als 
resultats favorables que va acumu-
lant el conjunt local a la classifica-
ció. De fet, no ha perdut cap més 
partit des del 10 de març contra el 
Parets, quan van ser derrotats per 
0 a 1. > TONI GUTIÉRREZ
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CLASSIFICACIONS

HOQUEI MASC.

CLASSIFICACIÓ PT
 
1. FC Barcelona 33
2. Deportivo Liceo 33
3. Igualada 22
4. Reus 21
5. Noia Freixenet 20
6. Girona 19
7. Recam Làser Caldes 18
8. Calafell 15
9. Lleida 14
10. Palafrugell 11
11. Voltregà 10
12. Taradell 10
13. Vic 8
14. Lloret 4

Igualada - Noia 1 - 5
Vic - Barcelona 4 - 7
Voltregà - Calafell 1 - 0
Lloret - Reus 2 - 4
Girona - Taradell 4 - 2
Lleida - Palafrugell 1 - 0
Liceo - Caldes 5 - 2

WATERPOLO
Cat. absoluta · 2a Divisió · J. 8

CLASSIFICACIÓ PT

1. Poble Nou 14
2. Montjuïc 12
3. Picornell 12
4. Olot 10
5. UAB 8
6. Igualada 6
7. Badia 4
8. Geieg 4
9. Figueres 4
10. Caldes 0

Picornell - Igualada 12 - 8
Montjuïc - UAB 9 - 8
Caldes - Poble Nou 4 - 16
Geieg - Badia 12 - 10
Figueres - Olot –

FUTBOL
2a Catalana ·  Grup 4 · J. 14oK Lliga · J.12

CLASSIFICACIÓ PT

1. Ripollet 30 
2. St. Quirze 28
3. Franqueses 28
4. Vic 26
5. Can Trias 25
6. Caldes 23
7. Joanenc 23
8. Cardedeu 22
9. Gironella 21
10. Calaf 20
11. Torelló 19
12. St. Julià 16
13. Berga 15
14. Sallent 13
15. Sabadellenca 12
16. Sabadell 12
17. La Torreta 7
18. Tibidabo 7

Vic - Can Trias 2 - 1
Calaf - Joanenc 0 - 0
Torelló - Berga 1 - 1
Franqueses - St. Quirze 3 - 0
Sabadellenca - Gironella 0 - 1
Tibidabo - La Torreta 1 - 6
Cardedeu - Ripollet 5 - 1
Caldes - Sallent 6 - 1
Sabadell - St. Julià 1 - 2

FUTSAL MASC.
3a  Div. nacional · Grup 01 · J . 11

CLASSIFICACIÓ PT

1. Escorial 25
2. Caldes 22
3. Arenys 22
4. Jesus-Maria 21
5. Vacarisses 21
6. Arrels 20
7. La Unión 19
8. Arrahona 18
9. Floresta 16
10. Horta 15
11. Vilassar 14
12. Mataró 13
13. Canet 11
14. Montsant 7
15. Vallseca 5
16. Premià 3

Jesus-Maria - Montsant 4 - 3
Vilassar - Mataró 7 - 4
Floresta - Canet 6 - 3
Arenys - Horta 3 - 2
Vallseca - Premià 9 - 6
Arrahona - Escorial 2 - 3
Caldes - Vacarisses 8 - 2
Arrels - La Unión 10 - 4

FUTSAL FEM.
2a  Div. nacional · Grup 02 · J. 13

CLASSIFICACIÓ PT

1. Joventut 34
2. Esplugues 31
3. Intersala 28
4. Castelldefels 26
5. Caldes 22
6. Castellon 20
7. Almassera 19
8. Cervera 17
9. C. Augusta 17
10. Concordia 17
11. Ripollet 15
12. Hospitalet 13
13. Eixample 12
14. Mataró 11
15. Eurogan 5
16. Hispanic 0

Mataró - Cervera 5 - 4
C. Augusta - Eixample 6 - 2
Castelldefels - Eurogan 2 - 1
Concordia - Castellon 2 - 2
Intersala - Esplugues 1 - 4
Almassera - Ripollet 4 - 1
Hispanic - Joventut 1 - 3
Caldes - Hospitalet 3 - 2

BÀSQUET MASC.
2a  Categoria · Fr02 · J. 11 

CLASSIFICACIÓ PG PP

1. Círcol 11 0
2. Caldes 8 3
3. Mataró 7 4
4. Viladecans 6 5
5. Franqueses 7 3
6. Argentona 7 3
7. Sta. Coloma B 5 6
8. La Mina 5 6
9. Parets 4 7
10. Teià 4 6
11. Masnou 3 8
12. Viladecans 3 7
13. Llefià 3 6
14. Minguella 1 10

Viladecans - Minguella 81 - 76
Franqueses - Caldes 66 - 68
Viladecans - Masnou 87 - 73
La Mina - Teià 67 - 51
Parets - Argentona 52 - 63
Mataró - Sta. Coloma 76 - 59
Círcol - Llefià 78 - 64

BÀSQUET FEM.
2a  Categoria · Fr01 · J. 11

CLASSIFICACIÓ PG PP

1. St. Gervasi 11 0
2. Argentona 10 1
3. Sermatec 9 2
4. Caldes 7 4
5. LLefià 6 5
6. Minguella 6 5
7. Círcol 6 5
8. Ripollet 5 6
9. Neus 5 6
10. St. Jordi 4 7
11. Can Parellada 2 9
12. Nicolau 2 9
13. Mollet 2 9
14. Vilassar 2 9

Argentona - Vilassar 74 - 35
Mollet - Sermatec 57 - 59
Caldes - Círcol 71 - 47
Neus - St. Gervasi 44 - 57
Nicolau - Can Parellada 49 - 57
Minguella - Ripollet 32 - 63
Llefià - St. Jordi 54 - 52
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EXPOSICIÓ 1886-2019.La 
premsa calderina. Passió 
per informar (malgrat tot). 
Fins al 12 de gener. De dimarts a 
dissabte de 10 a 14h i de 16 a 19h, 
diumenge i festius de 10 a 14h. 
Lloc i org.: Museu Thermalia

  DESEMBRE 2019
  DIMARTS 17

110h · INSCRIPCIONS CUR-
SOS DE CATALÀ
Matrícula oberta fins al 20 de 
desembre per als cursos de ca-
talà del curs 2019-2020
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: Oficina de Català de Caldes 

18:30h · PACTE PER A LA 
MOBILITAT
Doble sessió de seguiment del 
Pacte per la mobilitat de Caldes: 
· 18.30h · Itinerari participa-
tiu, com han de ser els itineraris 
preferents? Itinerari a peu.
Lloc de sortida: Parc del bugarai

· 20:30h · Seguiment del 
Pacte per la mobilitat.
Lloc: Les Cases dels Mestres

 DIMECRES 18
9h · CAMINADA A LA FONT 
DELS ENAMORATS
Lloc de sortida: Les Cases dels 
Mestres
Org.: Caminades de L’Esplai

10h · CELEBRACIÓ DE 
NADAL GRUP DE IOGA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Grups de ioga

16h · CELEBRACIÓ
DE NADAL GRUP DE
GIMNÀSTICA 
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Grups de gimnàstica

18h · TROPA CREATIVA 
PER A JOVES
Espai de creativitat (escriptu-
ra i lectura). Nou club per a nois 
i noies de 14 a 16 anys. Dinamit-
zat per Cos de Lletra. 
Lloc i organitza: biblioteca

19h · CONCERT DE NADAL
A càrrec de les corals i orques-
tres de l’EMM Joan Valls
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: EMM Joan Valls 

19h · CONFERÈNCIA
“Això del coaching, què és?” a 

càrrec d’Àlex Visus. Preu: 7€ no 
socis; 4€ alumnes de l’Escola 
d’Adults El Roure Gros 
Lloc:  Can Riu (s ala de Les Cuines)
Org.: Aules d’extensió universi-
tària “Delfí Dalmau i Argemir” 

20:30h · INFORMATIVA DE 
LA PEREGRINACIÓ A FLO-
RÈNCIA I LA TOSCANA
Peregrinació del 25 al 19 de maig
Lloc: Sala Majestat dels locals 
parroquials (pl. de l’Església, 12)
Org.: Parròquia Santa Maria 

  DIJOUS 19
17.30h · STORY TIME
‘I want my Christmas Present’. 
Recomanat a partir de 2 anys.
Lloc: biblioteca de Caldes
Organitza: Cambridge School i 
la biblioteca 

17.30h · CICLE ‘DESAPEN-
DRE PER APENDRE’
‘És Nadal i a casa hi ha una cadi-
ra buida’. A càrrec de Sílvia Cres-
po i Olga bosch, psicòlogues de 
l’Equip d’Atenció PsicoSocial 
Creu Roja Granollers, i amb la 
col·laboració de dos testimonis. 
Lloc: biblioteca de Caldes 
Organitza: Escola de Formació  
Fundació Santa Susanna, Creu 
Roja i l’Obra social “La Caixa”. 

19:30h · I FESTA DE LA 
NATACIÓ
Lliurament de premis per les 
fites esportives dels nedadors i 
nedadores del Club de Caldes, 
amb reconeixement especial a 
Ainoha Campabadal pel seu títol 
de Campiona d’Espanya Absoluta.
Lloc: Les Cremades
Organitza: CN Caldes 

20h · CANTADA DE NADA-
LES I VI CALENT
Lloc: plaça de la Font del Lleó
Org.: AVCAC i Ajuntament

  DIVENDRES 20

15.30h · BALLS I DANSES
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: Grup de balls i danses 

18h · CONCERT DE NADAL
A càrrec de l’aula de violoncel, 
cant i guitarra.
Lloc i org.: EMM Joan Valls

  DISSABTE 21
18h · DISCO COUNTRY
Lloc: Les Cases dels Mestres

Organitza: Associació Jardí 
Santa Susanna

19h · CICLE PARLEM DE 
CULTURA POPULAR
Orígens i evolució del Grup
Escènic Casino
Intervindran: Francesc Serra, 
director del GEC i seguida-
ment, actuació de lliurament i 
presentació dels Pastorets.
Activitat gratuïta. 
Lloc i org.: Casino de Caldes 

20h · CONCERT
‘Angue & her Hot Jazz quar-
tet’. banda de jazz tradicional, 
swing i blues.
Lloc i organitza: El Centre, Ate-
neu Democràtic i Progressista 

21:30h · qUINTO DE NADAL
Lloc: local dels Castellers de 
Caldes (C. General Padrós, 35). 
Acte obert a la ciutadania. 
Org.: Colla de Castellers de Caldes

  DIUMENGE 22

18:30h · CONCERT NADAL
‘Cor de cambra Dyapason’. Preu 
d’entrada: 10-12€
Lloc i org.: Casino de Caldes 

  DILLUNS 23

10h · PARC INFANTIL DE 
NADAL (PIN)
Dies 23, 24, 27 i 28 de desembre 
de 10 a 13.30h, adreçat a infants 
i de joves de 5è, 6è i d’1r ESO. 
Entrada lliure i gratuïta fins a 
esgotar aforament. No hi ha ins-
cripcions, només cal portar el 
full d’autorització.
Lloc i org.: Espai Jove El Toc

10.30h · CARRILET 
Els dies 23, 24, 27, 28, 29, 30 i 31 
de desembre, i 2 i 3 de gener. De 
10.30 a 13.30h i de 17 a 20h. Vals   
als establiments de l’UCIC. 
Lloc: centre de la vila
Organitza: UCIC

14h · DINAR DE 
GERMANOR DE NADAL
Adreçat a persones grans. 
Lloc: Fundació Santa Susanna
Org.: Parròquia Santa Maria  

17h · TALLER INFANTIL
Arbre de Nadal i targetes. Acti-
vitat per a nens i nenes de 3 a 10 
anys. És necessari el val que tro-
bareu als establiments de l’UCIC.
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: UCIC 

  DIMARTS 24

10.30h · CELEBRACIÓ
DE NADAL
Missa, benedicció de l’espai 
“Santa Susanna Cuida’t” i vermut
Lloc i org.: Fun. Sta. Susanna 

17h · PESSEBRE VIVENT
Lloc: Església de Santa Maria 
Org.: Pessebre Vivent de Caldes 

18h · MISSA FAMILIAR DE 
NADAL (DEL POLLET)
Lloc: Església de Santa Maria 
Org.: Parròquia de Santa Maria

00h · MISSA DEL GALL
Lloc: Església de Santa Maria 
Org.: Parròquia de Santa Maria 
 

  DIMECRES 25

18:30h · ELS PASTORETS
Dies 25, 26 i 29 de desembre. De 
Josep M- Folch i Torres i amb la 
interpretació i les novetats del 
Grup Escènic Casino. Dirigit 
per Francesc Serra.
Preu: 10-12€ (infantil: 6€).
Lloc i org.: Casino de Caldes 
 

  DIJOUS 26

18:30h · ELS PASTORETS
Dies 25, 26 i 29 de desembre. De 
Josep M- Folch i Torres i amb la 
interpretació i les novetats del 
Grup Escènic Casino. Dirigit 
per Francesc Serra. Preu: 10-
12€ (infantil: 6€).
Lloc i org.: Casino de Caldes 

  DIVENDRES 27

17h · TALLER INFANTIL
Pinta cares i personatges de 
Nadal. Per a nens i nenes de 3 a 10 
anys. És necessari el val que tro-
bareu als establiments de l’UCIC.
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: UCIC 

  DIUMENGE 29

7h · CREMATORRONS
Caminada matinal pels entorns 
de Santa Maria d’Oló. Despla-
çament en vehicles particulars. 
Uns 15 kms i +/- 300 metres 
desnivell. Cal inscriure’s abans 
del dijous anterior a la sortida. 
Més informació a www.cecmo.
net  i info@cecmo.net. 
Organitza: CECMO 

  DILLUNS 30

10h · TALLER INFANTIL  
DE NADAL
Puzle nadalenc. Activitat per a 
nens i nenes de 3 a 10 anys. És 
necessari el val que trobareu als 
establiments de l’UCIC.
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: UCIC 

16:30h · ELS PASTORETS
A càrrec del Grup Riure per Viure 
i l’Associació Jardí Santa Susanna
Lloc i organitza: F. D’Acollida 
Santa Susanna

18:30h · ELS PASTORETS
Dies 25, 26 i 29 de desembre. De 
Josep M- Folch i Torres i amb la 
interpretació i les novetats del 
Grup Escènic Casino. Dirigit 
per Francesc Serra. Preu: 10-
12€ (infantil: 6€).
Lloc i org.: Casino de Caldes 

21h · SOPAR DE CAP D’ANY
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: L’Esplai

  GENER 2020

  DIJOUS 02

17h · TALLER INFANTIL
Pinta cares i màscares. Activitat 
per a nens i nenes de 3 a 10 anys. 
És necessari el val que trobareu 
als establiments de l’UCIC.
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: UCIC 

20h · ACTE PRESOS 
POLíTICS
“Música per la llibertat dels 
presos polítics”
Lloc: Pl.  de l’Àngel (Canaletes)
Org.: ANC de Caldes de Montbui

   DIVENDRES 03

10h · TALLER INFANTIL 
Fanalet. Activitat per a nens i 
nenes de 3 a 10 anys. És neces-
sari el val que trobareu als esta-
bliments de l’UCIC. 
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: UCIC 

  DIMARTS 07

8h · DEIXELLERIA MÒBIL 
Lloc: Entre el carrer Montser-
rat i avinguda Pi i Margall
Org.: Ajuntament de Caldes

HORARIS DELS EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS AMB MOTIU DE LES FESTES DE NADAL
Ajuntament (Oficina d’Atenció a la Ciutadania) Tancada els dies festius assenyalats al calendari, i els dies 24 i 31 de desembre a la tarda. | Arxiu Municipal Tancat el 2 de gener i l’arxiu 
administratiu estarà tancat del 23 de desembre al 3 de gener (ambdós inclosos). | Biblioteca  Tancada del 24 de desembre l’1 de gener (ambdós inclosos) | Banys Termals El Safareig 
Tancat el 25 i 26 de desembre i l’1 i 6 de gener, i també els dilluns i els dimarts durant tot el dia i els dimecres i els dijous al matí.  | Caldes Emprèn Tancat del 20 al 31 de desembre. | Camp 
Municipal de Futbol, Complex Esportiu Les Cremades, Bugarai i Torre Roja Tancat els dies 25, 26 de desembre i 1 i 6 de gener. Les vigílies de festiu entre setmana només s’obrirà als 
matins | Cementiri Tancat el dies festius assenyalats al calendari i els dilluns.  | Centre Cívic i Cultural Tancat els dies festius i els següents: 24 i 31 de desembre i el 6 de gener. L’escola 
eMM Joan Valls i el Taller Manolo hugué tancats del 21 de desembre al 7 de gener (ambdós inclosos). | Centre Obert Buimont Tancat del 21 de desembre al 7 de gener. | Deixalleria  
Tancada els dies festius assenyalats al calendari i els dilluns.  | Escola d’Adults Tancada del 21 de desembre al 7 de gener. | Escoles Bressol Municipals Tancades del 21 de desembre 
al 7 de gener  | Espai Jove El Toc Tancat del 23 de desembre al 7 de gener. | Museu Thermalia  Tancat el 25 i el 26 de desembre i l’1 i el 6 de gener tot el dia; Tancat tots els dilluns.  | 
Les Cases dels Mestres La secretaria estarà tancada els dies festius assenyalats al calendari i el 24, 27 i 31 de desembre. La cafeteria tancarà els dies festius.  | Oficina d’Habitatge 
Tancada del 23 al 31 de desembre. | Punt de Voluntariat Tancat el dies festius assenyalats  i del 23 de desembre al 7 de gener. | Servei d’Empresa Tancat el 30 i 31 de desembre

del 17 de desembre al 07 de gener de 2020
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TELÈFONS D’INTERÈS || Equipaments Municipals · ajuntament: 93 865 56 56 · Biblioteca Municipal: 93 862 67 56 · Centre Cívic i Cultural: 93 865 49 77 · espai Can rius: 93 865 41 40 · espai Jove el Toc: 93 865 46 55 · 
Jutjat de Pau: 93 865 00 81 · oficina de Turisme: 93 865 41 40 · oMIC: 93 865 45 30 || Serveis · Correus Caldes: 93 865 02 49 · Taxis de Caldes: 93 865 18 17 · Deixalleria: 93 744 21 21 || Comunicació · ràdio de Caldes: 93 
865 14 51 · TV Caldes: 93 865 46 73 · Calderí: 93 707 00 97 || Sanitat · ambulàncies: 902 23 20 22 · CaP: 93 865 41 25 · Creu roja: 93 865 10 01 · Urgències Mèdiques: 061 || Funeràries · Serveis Funeraris Torra: 93 865 41 45 
Serveis funeraris Santa Susanna (24 hores): 938 65 49 94 || Seguretat · emergències: 112 · Policia Local: 93 865 41 41 · Mossos d’esquadra: 088 · Bombers de la Generalitat: 012 · Bombers Voluntaris: 93 865 41 41

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Farmàcia Brunat
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 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).

DEFUNCIONS

10 de desembre · 70 anys
JUAN SALA GRANES

07 de desembre · 71 anys
Mª ISABEL TERUEL POMEZ

03 de desembre · 71 anys
FCO. JAVIER PUIG FELIUBADALO

“Doncs ara imagineu-vos 
que no hi ha cap estat
pel qual morir o matar-se,
ni déus que cridin sang.
Imagineu la terra
tota sempre en pau...”
> John Lennon (Imagine)

La frase de la quinzena Passatemps en català

Quina d’aquestes dues opcions triaries?
“Donem per acabada la reunió i me’n vaig 
que faré tard. *__________.“

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.

*   Adéu-siau /   Adeu-siau 
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Curiositats

“La feina de guionista 
és molt efímera perquè 

els programes no duren 
tota la vida”
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· Has estat guionista de molts pro-
grames diversos...
He estat al Polònia, Varsòvia, Crackò-
via, El Gran Dictat, Tot o res, el Sense 
conya del Mag Lari de 8TV. He anat 
enllaçant programes.

· Sempre has tingut el desig d’expli-
car històries?
A l’EGB, allò típic que et demanen fer 
una redacció i el mestre diu que abans 
de lliurar-la tres nens de la classe la 
llegiran en veu alta. En una classe de 
40, tres havien de llegir tant sí com no. 
Hi havia dos que cada dia canviaven i 
jo sempre fix, perquè feia les redacci-
ons amb humor.
                                                      
· De petit ja eres de la conya?
Sí, i m’agradava escriure. Com que jo 
era fix, els meus companys pensaven 
que no els tocaria llegir. I jo encantat 
de la vida que sempre em toqués a mi.

· Quan vas fer el salt professional?
Vaig començar amb els amics fent 
el Patada al ventre a Ràdio Caldes. I 
vaig començar a fer més programes. 
Com que era molt mal estudiant, em 
vaig apuntar a un curs de ràdio en una 
d’aquestes escoles que en tres mesos 
et poleixes redacció, producció i guió. 
M’inclinava més pel guió però malau-
radament el professor de guió no va 
venir mai. És a dir que guió no l’he es-
tudiat ni l’he tocat mai, però la meva 

vida l’he dedicada a fer de guionis-
ta. El curiós del cas és que el pri-
mer dia de classe de magazine es 
feia un exercici d’improvisació per 
trencar el gel. Jo vaig fer la impro-
visació amb conya, evidentment. El 
professor em va dir que després de 
classe em volia veure.

· Què va passar?
El professor, que tenia un progra-
ma de ràdio,  em va dir que li va 
agradar molt la improvisació amb 
humor. Em va convidar a veure 
com feia el programa. El professor 
en qüestió era Albert Lesan, que 
feia el programa Segundos fuera a 
Ràdio Espanya de Barcelona. Al 
cap d’un temps em vaig quedar jo 
presentant el programa.

· Com era el programa?
Era d’imitacions. Quan va mar-
xar l’Albert i vam començar a fer 
el programa, necessitàvem gent. 
Teníem cintes de casset de gent 
que ens havia fet imitacions per si 
els volíem contractar. I una de les 
cintes de casset era d’un tal Car-
los Latre. Feia alguns programes 
a Tarragona però encara no havia 
saltat a la fama. El vam trucar, ell 
ens va dir que era molt jove, que 
estava estudiant, que vivia a Tarra-
gona i que hauria de venir en tren 
cada dia. I així ho va fer. Un dia 
vam enviar el Carlos a una presen-
tació que feia Xavier Sardà. Li vam 

dir al Latre que hi anés amb unes 
preguntes imitant personatges de 
Crónicas Marcianas com Carmen 
Vijande o Boris Izaguirre. Al Sardà 
li va agradar tant que es va quedar 
amb Carlos Latre.

· Els treballs t’han anat rodats?
Sí. La feina de guionista és molt 
efímera perquè els programes no 
duren tota la vida. Hi ha moments 
que et quedes a l’atur, però sempre 
hi ha algun contacte que et truca. 
A El Gran Dictat Òscar Dalmau va 
dir que em volia com a guionista 
perquè ja havia treballat amb ell 
al Polònia.

· Parlem ara de l’actual tempora-
da del programa ‘Patada al ven-
tre’, la versió 2.0.
La primera vegada va durar deu 
anys, vam estar deu anys sense fer-
lo i ara hi hem tornat. Abans in-
tentàvem imitar els polítics de Cal-
des i ara hem decidit no imitar. Ara 
són els polítics els que ens venen a 
nosaltres. És un programa lligat a 
l’actualitat i sempre intentem que 
l’entrevista que hi ha hi estigui vin-
culada. D’altra banda, intentem 
portar algun tema de política cal-
derina, sempre cau alguna cosa del 
procés i tenim un seccionista els 
darrers deu minuts de programa.

Jordi
Graví

Nebot

Guionista

Podríem dir que és una persona multitasca. És guionista 
de televisió, de ràdio, humorista, actor de teatre i, sobretot, 
una persona que es lliura en cos i ànima a la vila de Caldes i 
en tots els seus projectes socials i culturals.
ah,  si el voleu veure en escena el podeu veure aquest nadal 
fent d’anam als ‘Pastorets’ del Casino els dies 25, 26 i 29.

Jordi Rius

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


