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les festes de sant antoni abat han arribat aquest any a la 147a edició recordant el passat agrícola de la vila termal

ap al 1873, el calderí Cli-
ment Cuspinera, autor de 
la Guia-cicerone del viaje-
ro o bañista de Caldas de 
Montbuy ja feia referència 

a la festa de Sant Antoni a la vila ter-
mal. Cuspinera atribuïa la bona salut 
de la festa a Caldes a l’existència d’un 
potent gremi de traginers que, enri-
quits amb el transport i venda de llam-
bordes pels carrers barcelonins, hi in-
vertien força recursos: “Los caleseros, 
carreteros u cuantos poseen alguna ca-
ballería celebran en Caldas esta fiesta de 
una manera espléndida. [...] Hay en Bar-
celona una verdadera colonia de carbone-
ros caldenses que, habiendo pertenecido 
antes a la clase de traginero ó labrado-
res, formaban parte de los que celebran en 
Caldas la fiesta de San Antonio”.

Caldes tenia una important vincu-
lació amb Barcelona gràcies a la pre-
sència de la burgesia als seus establi-
ments turístics i per la presència a la 
ciutat comtal de calderins enriquits 
amb el transport del fruit de les pedre-
res de la localitat a la capital catalana. 

En aquest context, va néixer la Fa-
cultat de Sant Antoni, que s’ha encar-
regat d’organitzar els actes propis de 
la festa de Sant Antoni Abat i de vet-
llar per la conservació de la seva tradi-
ció. Igual que la festa, es desconeix l’any 
de la seva creació, tot i que en un do-
cument de principis del segle XVIII ja 
apareix una referència d’aquesta agru-
pació i els anys que fa que funciona. 
L’actual vicepresident de l’entitat, Josep 
Alsina, recorda que l’entitat abans tenia 
moltes més atribucions: “Podia donar 
el seu vistiplau als casaments, deci-
dir en la compra i venda d’habitatges 
i dirimir en plets veïnals”.

Inicialment, la junta de l’agrupació 
estava formada per persones que pro-
venien dels gremis de la festa i el món 
agrícola i ramader, però la irrupció de 
nous sectors econòmics, com l’industri-
al i el de serveis, i la disminució de gent 
dedicada al sector primari va fomentar 
que persones dels nous sectors també 
en formessin part. La Facultat se les va 
enginyar per continuar organitzant la 
festa de forma ininterrompuda durant 
la Guerra Civil i la postguerra “i fins i 
tot va donar farina a la gent per fer 
pa”, recorda Alsina.

Amb el pas dels anys, els oficis del 
camp van anar desapareixent o bé els 
seguien fent molt poca gent. Alesho-
res, molts treballadors van anar cap 
a altres sectors a causa del desenvo-
lupament industrial i comercial, que 
va ocasionar que la festa anés perdent 

La connexió amb el llegat pagès 
i ramader de Caldes de Montbui

C
Jordi Rius

participació. La incompatibilitat dels 
horaris laborals de la indústria i el co-
merç també dificultaven la participació 
de la gent en els actes de la festa qual-
sevol altre dia que no fos diumenge.

La festa va passar per una època 
de declivi fins que als anys 60 va recau-
re en diumenge i es va comprovar les 
ganes que els calderins i calderines te-
nien de celebrar-la. Per aquest motiu, 
l’any 1966 la Facultat de Sant Antoni 
va decidir traslladar-la al diumenge 
següent al dia de Sant Antoni. Actual-
ment, la festa compta amb una dotzena 
de pagesos autòctons, que encara par-
ticipen en la festa, i “hi ha grups que 
tenen un tractor fix per participar-hi 
cada any amb el concurs de carros-
ses engalanades tirades amb tractor 
agrícola”, explica el president de la Fa-
cultat, Joan Bellavista.

En un pas més per democratitzar- 
la i fer-la més oberta a la població, la 
festa de 1969 va comptar per primera 
vegada amb quatre noies abanderades. 

TRADICIONS | HISTÒRIA

34.000 €
és el cost de la 
festa, sufragada 
amb quotes, 
donatius, 
recaptació de 
loteria i publicitat

360 socis 
té la Facultat 
de Sant Antoni, 
organitzadora de 
la festa

150 parelles 
participen en el 
Ball de Plaça de 
diumenge a la 
tarda

El portabandera Josep Alsina i els cordonistes Samuel Chinchilla i Martí Francisco presidint la rua dels Tres Tombs d’enguany per l’avinguda Pi i Margall. > Q. pascual

Un participant dalt d’un burro en una rua de principis del segle XX. > cedida 
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PLAÇA DE LA FONT DEL LLEÓ | BALL DE PLAÇA

Caldes té un ball propi i característic de la seva 
celebració de Sant Antoni, en què el Ball de 
Plaça constitueix un tret autòcton. Segons Joan 
Amades, que recull aquesta dansa en el Costu-
mari català, el seu origen prové de la dansa que 
es ballava el dia de l’Aplec de la Verge del Remei. 
Es tracta d’una entrada de ball que es va adap-
tar a la festa de Sant Antoni; la dansa, però, 
no és l’original, sinó que es va anar transfor-
mant per fer-la més fàcil de ballar per tothom. 
En els seus orígens, la dansa era interpretada 
per sis parelles, solteres o casades. Segons Cli-
ment Cuspinera, els homes calderins, a finals 
del segle XIX, ballaven amb vestit negre i bar-
ret de copa alta. Les dones, per la seva part, 
lluïen mantellina blanca apuntada al cap. Avui 
en dia, la mantellina i el barret encara continu-
en sent elements destacats per ballar la dansa. 
L’actual responsable del Ball de Plaça, Vicenta 
Pallarès, diu que la primera imatge que té del 
ball,cap al 1959 o 1960, “era com el ballava Pere 
Canals, amb un estil propi”. Actualment, unes 
150 parelles participen en el Ball de Plaça a la 

plaça Font del Lleó, diumenge a la tarda. Per ba-
llar la dansa de Sant Antoni, només cal apun-
tar-se el dilluns de la setmana que es celebra 
la festa i anar a assajar cada vespre des de di-
marts fins a dissabte, a l’hora que li toca a cada 
colla. “Tothom pot participar, des dels 2 anys 
fins que es vulgui”, recorda Pallarès, que forma 
part del cos de persones que ensenyen a ballar 
el ball juntament amb M. Carmen Laglera, M. 
Alba Ambrós, Núria Marès i Mònica Ambrós.
La musicòloga Imma Cuscó i el músic Andreu 
Brunat van investigar i recopilar el material 
existent sobre les diferents versions i variants 
d’aquesta música tan coneguda i tradicional. A 
partir de les diferents versions trobades, l’any 
passat van generar un nou material que per-
met una lectura fàcil de les partitures, de mane-
ra que la música pugui interpretar-se en direc-
te, tal com s’havia fet abans (s’estima que cap a 
mitjans del segle XX). Entre 1971 i el 2018, la in-
terpretació es feia amb música enllaunada. Des 
de l’any passat, la Cobla Ciutat de Granollers in-
terpreta la música del ball en directe.

A partir d’aquí, hi ha hagut ocasions 
en què els portabanderes o abanderats 
han estat únicament dones, i altres ve-
gades mixtos.

A causa de l’elevat cost de la festa, 
els abanderats “eren fills de famílies 
benestants”, assegura el vicepresident 
de l’entitat. L’edició d’enguany ha cos-
tat 34.000 euros, però la festa ja no està 
pagada exclusivament pels portaban-
deres, sinó que està finançada amb les 
aportacions dels socis i els beneficis que 
s’extreuen de la rifa de la nit del ball i 
de la loteria, però també de les aporta-
cions d’entitats financeres, de l’Ajun-
tament, dels comerços i de particulars 
que posen publicitat al programa de la 
festa. “El que sí cal per ser abanderat 
és ser soci de la Facultat, que costa 
25 euros a l’any”, comenta Bellavista. 
Pel fet de ser membre de la Facultat, 
cada soci rep a casa un panet beneït 
de Sant Antoni, un paquet de figues se-
ques, el programa de la festa, l’entra-
da al concert de Sant Antoni i el Ball 
de Canvi de Bandera com una manera 
d’anunciar la festa. 

De fet, sempre “hi ha una impor-
tant demanda per ser abanderat i les 
inscripcions es fan a tres anys vista”, 
conclou Alsina. El fet de ser portaban-
deres comporta un compromís de tres 
anys.“El primer any segueixes tota 
la festa i al fi de festa, que se cele-
bra al Casino el diumenge a la nit, et 
lliuren la bandera i simbòlicament 
n’ets el guardià. El portabanderes ha 

d’anar als actes que la junta creu que 
ha d’anar. L’any següent toca el ver-
mut i tots els actes que ha de fer, que 
acaba amb el lliurament de la bande-
ra. Al Ball de Gala, hi ha 12 parelles 
–l’equip del portabanderes de quatre 
persones més les seves parelles–, les 
de l’any passat, les de l’any actual i 
les de l’any que ve”, explica Bellavista.

El paper dels abanderats en la 
Festa de Sant Antoni Abat és molt 
rellevant, ja que són els encarregats 
d’encapçalar els Tres Tombs i presi-
dir alguns dels actes més rellevants 
de la festa. La comitiva dels portaban-
deres està formada per quatre perso-
nes, l’abanderat, encarregat de portar 
la bandera i alhora estendard de l’en-
titat; els cordonistes, que acompanyen 
l’abanderat portant els cordons de la 
bandera i alhora li fan d’escorta, i el ca-
pità de bandera, que és com el nunci, va 
davant de la comitiva. Els abanderats 
es preparen a consciència per complir 
amb el seu paper, i molts d’ells apre-
nen a muntar a cavall per a l’ocasió. 
Des del 2010, la Facultat de Sant An-
toni fa durant el ball de gala un acte 
commemoratiu en reconeixement dels 
antics portabanderes en el seu 50è i 
25è aniversari. En el cas d’aquest diu-
menge, van ser homenatjats  els aban-
derats de 1970 –Antoni Castells, Josep 
Maria Coll Palacín, Joan Coll Busquets 
i Josep Riu– i de 1995 –Elisabet Xala-
barder, Ramon i Anna Sagalés i Maria 
del Mar Cuscó.
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L’engalanament de carros ha estat un dels trets característics de la Rua. > cedida 

La Colla d’ESO interpretant el Ball de Plaça diumenge a la tarda a la plaça de la Font del Lleó. > j. rius 

La tarda és l’escenari d’un ball 
senyorial de totes les edats
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Dijous passat, 16 de gener, va cele-
brar-se una de les primeres rodes 
de premsa del 2020 i “una de les 
més importants de la història re-
cent del nostre municipi” tal com 
introduïa l’alcalde de Caldes, Isidre 
Pineda, que afegia que la rellevàn-
cia de l’acte provenia del “què” , 
però també del “com”. 
El mes de desembre, en el dar-
rer ple municipal del 2019, tots els 
grups polítics amb representació 
al consistori van votar a favor de la 
declaració de l’emergència climà-
tica a Caldes de Montbui. “Va ser 
important, transcendental, per-
què Caldes s’alineava de manera 
unànime amb un dels objectius 
de desenvolupament sostenible 
més rellevants i actuals. L’emer-
gència climàtica no és un repte, 
sinó una obligació de les admi-
nistracions i de la ciutadania”, 
seguia Pineda.  
Amb aquesta declaració, l’Ajun-
tament pren el compromís d’im-
pulsar polítiques clares i contun-
dents per contribuir a l’assoliment 

MEDI AMBIENT | ACORD

Caldes declara l’emergència climàtica per unanimitat al consistori

Dues eleccions generals i una inves-
tidura fallida després, el dimarts 7 
de gener Espanya encetava una 
nova etapa política amb un govern 
de coalició entre partits d’esquerra. 
Tot i una votació extremadament 
ajustada, el candidat socialista 
Pedro Sánchez aconseguia ser in-
vestit com a president gràcies a 167 
vots a favor (PSOE, Unides Podem, 
PNB, Más País, Nueva Canaria, 
BNG i Teruel Existe), 165 vots en 
contra (PP, Cs, Vox, Coalición Ca-
naria, Partido Regionalista Cánta-
bro, Navarra Suma, JxCAT, CUP 
i Foro Asturias) i 18 abstencions 
(ERC i EH Bildu). 
El PSC de Caldes, liderat per Carla 
Millán, ha celebrat la formació de 
govern: “És un moment d’il·lusió i 
progrés”. Els socialistes calderins 
veuen en el nou govern “l’oportu-
nitat per poder aconseguir una 
estabilitat política al nostre país; 
una porta oberta a seguir lluitant 
per pilars fonamentals del nos-
tre estat del benestar com són la 
igualtat, la transició ecològica, 
la justícia social o la lluita con-
tra la pobresa”. 

S’inaugura una nova etapa política a Espanya 

Al centre, l’alcalde Isidre Pineda, rodejat dels regidors de l’oposició, a la Sala de Plens de l’Ajuntament. > m. clapers 

POLÍTICA NACIONAL | INVESTIDURA  

les forces polítiques locals fan balanç de la investidura de pedro sánchez i del seu govern de coalició amb up

Quelcom força qüestionat a Catalu-
nya –i fora d’aquesta– ha estat l’abs-
tenció d’ERC, que ha facilitat la for-
mació del nou govern de coalició 
entre PSOE i Unides Podem.
L’agrupació republicana calderina, 
que governa amb majoria absoluta a 
la vila termal, considera que l’acord 
amb el PSOE “farà que l’estat es-
panyol segui en una taula de ne-
gociació amb el govern català. És 
el diàleg, l’Spain sit and talk que 
tant hem reclamat”. Segons el par-
tit liderat per Isidre Pineda, “s’ha 
aconseguit una taula de negoci-
ació entre governs, el reconeixe-
ment del conflicte polític i l’activa-
ció de la via política per resoldre’l, 
superant la judicialització a tra-
vés del diàleg”.
La resta de forces polítiques que 
formen el grup de l’oposició a Cal-
des estan en desacord amb la nova 
coalició d’esquerres a Espanya. 
La CUP Caldes, d’una banda, diu 
estar-hi en contra “perquè no 
existeix cap proposta per a Cata-
lunya més enllà de la retòrica”. I 
en relació amb l’acord d’ERC, con-
sideren que “el diàleg sense sor-

dels objectius en matèria de miti-
gació del canvi climàtic establerts 
a la Llei 16/2017. En aquests sentit, 
cada agrupació política ha signat 
un acord d’acció enfront la gestió 
responsable de residus, la promo-
ció d’ús prioritari d’energies reno-
vables, l’ús racional de l’aigua i l’ex-
plotació racional i sostenible dels 
recursos naturals. 
La Regidoria de Sostenibilitat i 
Ecologisme de l’Ajuntament, di-
rigida pel regidor Jordi Martín, 
serà la responsable d’elaborar un 
pla de transició energètica muni-
cipal; un pla d’actuació ambici-
ós que concretarà propostes per 
adaptar les diferents polítiques 
municipals als objectius de Des-
envolupament Sostenible (ODS 
2030 – Nacions Unides), al marc 
de l’European New Green Deal, al 
Plan Nacional Integrado de Ener-
gía y Clima (PNIEC) 2021-2030 i 
a la Llei 16/2017 de la Generalitat 
de Catalunya. Per a tal efecte, s’ar-
ticularà prèviament una comissió 
de treball. 

Al marge del “què” que destacava 
l’alcalde en la presentació del po-
sicionament de la població calde-
rina envers el canvi climàtic, Pine-
da també destacava la importància 
del com s’ha arribat a aquest acord: 
“Hem donat un magnífic exemple, 
com en aquells aspectes relle-

tir del marc constitucional pro-
vocarà que finalment no tingui 
cap recorregut”. 
En aquesta mateixa línia se situ-
en Junts per Catalunya - Caldes de 
Montbui, que recupera la frase “No 
podem votar en contra de Catalu-
nya i a favor de la repressió” de la 
diputada Laura Borràs en relació al 
vot en contra del seu grup al Con-
grés. El JxCat calderí desconfia del 
recorregut d’aquesta legislatura, 
que estarà “tensada per la gestió 
d’un govern de coalició amb visi-
ons polítiques molt diverses, i per 
la més que segura guerra oberta 
plantejada per una oposició que 
no sap exercir com a tal dins del 
respecte a les normes de convi-
vència democràtica”.
Pel que fa al PP, el grup de Caldes 
posa el focus en les primeres me-
sures preses per l’executiu: “Han 
augmentat ministeris, i una des-
pesa molt considerable”. A Ca-
talunya, “la tensió ja no és amb 
Espanya, sinó entre els grups 
independentistes catalans. Les 
seves desavinences són cada ve-
gada més evidents”.   

vants i transcendentals del mu-
nicipi, els diferents grups polítics 
hem estat capaços de posar-nos 
d’acord i, fins i tot, cedir en al-
gunes qüestions amb el propòsit 
d’arribar a un acord. Un acord 
que està per sobre dels partits 
i de les persones. Un acord unà-

nime, per això vull felicitar-vos 
i agrair-vos la predisposició en 
aquells grans aspectes de muni-
cipi i de vila”. L’alcalde de la vila 
termal acabava el discurs amb un 
“som capaços d’arribar a acords 
constructius i crec que la ciutada-
nia de Caldes ho agraeix”. 

l’ajuntament de la vila termal es compromet 
a impulsar polítiques clares i contundents per 
contribuir a la mitigació del canvi climàtic 
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Sánchez, en una imatge recent, durant una compareixença al Congrés. > cedida
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El comerç de Caldes de Montbui ja 
compta amb una marca comercial 
pròpia: Shop in Caldes, que va ser 
presentada dimarts passat a càr-
rec de la regidora de Comerç i Con-
sum, Núria Carné, i dos membres 
de la Taula de Comerç, els comer-
ciants Gemma Lloveras, de la sabe-
teria Kamina, i Josep Silvera, d’Ele-
mentho Perruquers. 
La marca, que engloba tot el co-
merç calderí, és la primera actuació 
que es materialitza arran de les ses-
sions de treball de la Taula de Co-
merç –creada el gener de l’any pas-
sat– juntament amb l’Ajuntament 
de Caldes. Una actuació que pretén 
“donar valor al comerç local i de 
proximitat”, explica Carné.  
Per començar en la dinamització 
i visualització de la nova marca, 
s’han creat 3.000 bosses per anar a 
comprar (fetes de material reciclat 
i pensades per fer-ne més d’un ús), 
que ja són a disposició dels calde-
rins i calderines gratuïtament. Per 
obtenir una bossa (una unitat per 
família), cal presentar tres tiquets 
de compra de petits comerços lo-
cals a l’Oficina d’Atenció Ciutada-

El comerç calderí llueix nova marca Poca incidència de les
rebaixes en el comerç

Les bosses es distribuiran gratuïtament fins a esgotar existències. > i. hijano 

L’aparador de la sabateria Kamina, amb el cartell de rebaixes. > i. hijano

Francesc, Anna i Ramon Sagalés, en un bus de l’empresa. > a. Vannucchi

Maria Almirall, en l’acte de lliurament del premi de CaixaBank.> cedida 

na (OAC) de l’Ajuntament o bé a La 
Piqueta Desenvolupament Econò-
mic Local. 
A banda del lema en anglès, la 
marca s’acompanya de “Compra a 
Caldes”, en català. A més, pot tro-
bar-se la paraula “compra” en 28 
idiomes diferents, “en atenció a 

totes les llengües d’origen de les 
persones que conviuen a la vila” 
seguia la regidora. L’objectiu, al 
final, és que “entre tots donem a 
conèixer la nova marca” i, sobre-
tot, “que ens quedem a Caldes per 
comprar al comerç d’aquí”, apun-
tava Núria Carné. 

COMERÇ | SHOP IN CALDES CONSUM | CAMPANyA D’HIVERN

la taula de comerç presenta la seva primera actuació, que pretén 
dinamitzar el comerç, després d’un any des de la seva creació

l’empresa calderina hi gestionarà el transport interurbà 

el guardó reconeix el projecte de reforma del centre termal

EMPRESA | TRANSPORT 

EMPRESA | GUARDÓ

Sagalés s’expandeix a l’illa de Mallorca  

Espai CEL rep el premi Hotels & Tourism

L’empresa de transport i mobilitat 
Sagalés, juntament amb la compa-
nyia mallorquina Autocars Calden-
tey, ha estat l’adjudicatària del servei 
de transport interurbà de Mallorca 
durant els pròxims 10 anys, prorroga-
bles a 5 més. Amb aquesta concessió, 
Sagalés té previst un increment de 
vendes de més del 10%, a més de sig-
nificar la contractació d’un mínim de 
170 persones en els pròxims mesos. 

El nou centre termal lúdic del 
Grup Victòria ha rebut un nou re-
coneixement, l’Hotel & Tourism, 
de CaixaBank, en la categoria mi-
llor reposicionament o reforma, en 
la fase regional. El guardó, que se 
suma als altres quatre premis na-
cionals i internacionals rebuts des 
de la seva inauguració el març del 
2019, ha reconegut l’excel·lència 
del treball arquitectònic d’Arqueti-

Després del Nadal, i dels seus excessos, arriben les rebaixes d’hivern. Sí, 
aquelles que anys enrere s’inauguraven amb cues per entrar als establi-
ments, però que actualment ja no tenen la mateixa incidència: “ Cada 
vegada es compra menys al petit comerç”, expliquen des de l’UCIC. 
Al marge d’això, que les rebaixes incentivin més o menys les vendes 
depèn de cada comerç i, més especialment, del seu sector d’activitat. En 
el cas de l’alimentació, “les rebaixes no ens influeixen, però sí el fet de 
venir de les festes, quan les neveres ja són plenes i només es compra 
pel que fa falta”, comenten des de Pedragosa. Més enllà dels descomp-
tes i les ofertes pròpies de les rebaixes, el comerç calderí considera més 
urgent incentivar el trànsit de consumidors pel nucli antic:  “El que es 
necessita és que passi més gent pel barri, ja que tanta botiga i local 
comercial tancat no ajuda gens”, declara Carme Guri del Carme-Tes, 
Cafès, Xocolates i Accessoris. No obstant això, el comerç local valora po-
sitivament la passada campanya de Nadal. En el cas de l’UCIC, “hem 
omplert en la campanya del trenet i els tallers”, i altres comerços com 
Pedragosa han notat un increment en les vendes respecte l’any anterior. 

L’entrada de Sagalés en el transport 
regular de la capital balear és una 
operació estratègica, segons confir-
ma la companyia, que es troba im-
mersa en un pla d’expansió geogràfi-
ca i diversificació del negoci dins del 
sector de la mobilitat. “La nostra en-
trada en el transport interurbà de 
Mallorca referma la posició de Sa-
galés com a gestor de mobilitat a 
Espanya”, assegura Ramon Saga-

pus en la reforma dels antics dipò-
sits del balneari per convertir-los 
en el nou espai termal. “Maria Al-
mirall, l’arquitecta del projecte, 
va optar per mantenir el màxim 
d’elements originals que han dei-
xat la petja del temps i fan que la 
història i l’autèntica aigua ter-
mal mil·lenària siguin els prota-
gonistes per gaudir d’una expe-
riència extraordinària”, comenta 

lés, Conseller Delegat de l’empresa-, 
“i reafirma el nostre compromís 
amb una mobilitat sostenible que 
avanci cap al futur”. En aquest sen-
tit, la companyia de transport assegu-
ra que la seva aposta per la sosteni-
bilitat, l’aplicació de les tecnologies a 
la mobilitat i una eficient optimitza-
ció dels recursos han estat elements 
clau per resultar els adjudicataris del 
nou servei. 

Jordi Anglí, director general del 
Grup Victòria, que reconeix –en 
relació al darrer premi rebut– que 
estan molt contents amb el gran 
reconeixement que està rebent 
Espai CEL. 
Després d’haver superat la fase 
territorial, el centre termal calderí 
opta a ser el guanyador del premi 
a nivell nacional. La decisió final 
es farà pública demà, 22 de gener. 
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n l’anterior campa-
nya municipal i du-
rant l’actual legis-
latura, la CUP de 
Caldes de Montbui 

ha fet èmfasi en diverses ocasions 
sobre la necessitat de revisar i can-
viar algunes qüestions del pla de 
Mobilitat aprovat el setembre de 
2017. El nou model, malgrat intro-
dueix innovacions positives i té en 
compte impulsar el transport sos-
tenible i col·lectiu, s’ha fet a l’esque-
na de la població, sense una consul-
ta formal i amb nul·la capacitat de 
decisió per part dels seus habitants.
El grup municipal de la CUP no 
ha amagat el seu malestar per la 
construcció de l’Aparcament de 
les Hortes, la gestió de les institu-
cions en l’urbanisme i l’habitatge i 
la destrossa del territori per part 
d’algunes empreses. A Caldes de 
Montbui fa molt de temps que exis-
teix un problema de mobilitat greu, 
sent difícil i complicat la seva circu-
lació en vehicle propi, la poca dis-
posició d’aparcament i les compli-
cacions pels vianants i persones 
amb mobilitat reduïda en algunes 
zones transitables.
Creiem, en línies generals, que el 
Pla de Mobilitat ha de ser contras-
tat amb l’opinió de les persones del 
poble, que són en darrera instàn-
cia, els qui hi viuen i desenvolupen 
les seves activitats diàries. El Pla 
de Mobilitat del futur ha de pro-
moure un model que posi al cen-
tre la vida de les persones i del seu 
entorn, sent respectuós i entenent 
les necessitats socioeconòmiques 
dels seus habitants, a la vegada que 
opta per un model més sostenible i 
de proximitat. Això només es podrà 
assolir amb una consulta popular i 
amb un estudi de mobilitat sobre 
les vies d’accés, el volum de vehi-
cles que hi transiten, l’aparcament, 
l’estat de les voreres i els carrers de 
la vila i l’eliminació de barreres ar-
quitectòniques.

CUP - Caldes

E
Un model de 
mobilitat diferent

a profunda amena-
ça del canvi climà-
tic i els impactes de-
vastadors que tindrà 
per al planeta Terra 

fan que neixi la necessitat de tre-
ballar en polítiques transformado-
res per aconseguir un planeta més 
sostenible. Des d’Esquerra Repu-
blicana és una prioritat començar 
a establir noves mesures i estra-
tègies d’adaptació i mitigació als 
efectes del canvi climàtic. La idea 
és clara: davant l’emergència cli-
màtica, acció republicana.
Els darrers anys, a l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui ja vam re-
alitzar moltes mesures en aquest 
sentit, per exemple, la substitu-
ció de les lluminàries públiques 
de vapor de sodi per LED i la re-
novació progressiva de la flota de 
vehicles municipals amb vehicles 
elèctrics: cotxes, motos, furgone-
tes i segways, que no emeten par-
tícules contaminants.
Doncs bé, en el ple passat, cele-
brat el 19 de desembre de 2019, vam 
aprovar per unanimitat de tots els 
partits polítics la moció per a la 
declaració de l’emergència climà-
tica. Consta de set acords en què 
ens comprometem a contribuir a 
la mitigació del canvi climàtic amb 
accions que van des de la publica-
ció anual dels inventaris d’emissi-
ons fins la creació d’una comissió 
de treball per definir el pla d’acció.
Si bé és cert que encara hi ha molt 
recorregut per fer i que tot just ara 
s’està desenvolupant la llei en ma-
tèria de transició energètica de Ca-
talunya, cal accelerar per la grave-
tat de la situació i per això, des de 
la Regidoria d’Ecologia i Sostenibi-
litat, liderem el procés de creació 
del Pla Local de Transició Energè-
tica per dotar-nos de les eines que 
marcaran el recorregut i les línies 
de treball. Els principals eixos hau-
rien de ser: ciutadans i empreses 
en el nou model, descarbonització 
de tots els sectors, aprofitament 
dels recursos renovables i línies 
estratègiques específiques.
Per tant, a Caldes, i per començar 
a posar fil a l’agulla amb més  acci-
ons concretes a cada un d’aquests 
eixos, ja hem proposat fer la pri-
mera reunió de la Taula de Treball 
–oberta a tots els grups polítics i a 
la ciutadania– properament. 
Tal com demanen els joves de Fri-
days for Future, liderats per Greta 
Thunberg, cal que prenguem me-
sures immediatament: pel bé dels 
nostres fills, pel bé dels nostres 
nets i pel bé de la vida d’aquest 
bell planeta.

n eslògan força re-
corrent en l’àm-
bit ecologista és el 
“No hi ha pla(neta) 
B”. És ben cert, 

però si quelcom tenim clar des del 
PSC és que el pla B sí que existeix 
i som tots i totes nosaltres. El pla 
B és l’oportunitat de canviar les 
coses, d’evitar que el canvi climà-
tic guanyi la partida i d’aturar totes 
les barbaritats que s’han fet (i en-
cara es fan) al nostre entorn. 
Caldes de Montbui per fi ha de-
clarat l’emergència climàtica al 
nostre municipi. Un acte de re-
ivindicació d’un compromís del 
consistori amb el medi ambient, 
de suma d’esforços i l’inici d’un se-
guit de polítiques que hauran de 
ser les que duguin a la realitat des 
dels propers mesos fins a plante-
jaments a llarg termini. La trans-
ició energètica, la cura del nostre 
entorn, la protecció de rius i mun-
tanyes, la sobirania alimenticia o 
treballar per una mobilitat més 
sostenible moltes vegades no seran 
els temes més populars, però per a 
nosaltres potser sí que són els més 
importants si volem canviar de pa-
radigma i tenir un present i futur. 
Des del nostre grup municipal 
volem reivindicar un ferm com-
promís amb la transició ecològi-
ca. Quelcom que no és nou, ja que 
durant el mandat anterior ja vam 
promoure la moció que va dur a 
l’Ajuntament el mandat d’instal·lar 
punts de recàrrega per a vehicles 
elèctrics en aparcaments públics i 
l’inici de la transició de la flota de 
vehicles municipal cap a l’electri-
ficació total, entre d’altres.
Per això al PSC seguim amb ac-
titud proactiva, fent propostes 
a l’equip de govern i buscant el 
consens amb la resta de grups de 
l’oposició. Donant suport a inicia-
tives del que es proposin i inten-
tant apropar a la nostra vila tot 
de bones pràctiques d’arreu. De 
la mateixa manera que seguirem 
totes les propostes que es facin des 
del Ministeri de Transició Ecolò-
gica, del Green New Deal acabat 
d’aprovar per la Comissió Euro-
pea o la I Cimera Catalana d’Ac-
ció Climàtica.

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

L U
Treballem per 
l’emergència 
climàtica a Caldes Som el pla B

l passat dijous, 16 de 
gener, vam assistir a 
la reunió preparatò-
ria per a la constitu-
ció del Consell de la 

República a Caldes, impulsat per 
l’ANC i altres vilatans i vilatanes. És 
una gran notícia que cal difondre ja 
que el Consell marcarà intensament 
el futur polític del nostre país.
El Consell per la República té per 
objectiu assolir la materialització 
de la República Catalana, d’acord 
amb el mandat expressat en el re-
ferèndum de l’1-O de 2017 i rati-
ficat pel Parlament de Catalunya 
en la Declaració d’Independència 
del 27 d’Octubre. El Consell, cons-
truït a partir del govern a l’exili i 
el seu president, Carles Puigde-
mont, aspira a representar tota la 
diversitat del moviment republicà 
i, per això, els seus diferents òrgans 
estan oberts a totes les forces polí-
tiques i les organitzacions de la so-
cietat civil amb la voluntat de fer 
compatibles la pluralitat d’actors 
amb la unitat estratègica.
El Pla de Govern del Consell està 
format per sis grans àmbits: Acció 
política interior, Acció política inter-
nacional, Acció jurídica internacio-
nal, Acció econòmica i tecnologia, 
Acció cultural i Estudis i coneixe-
ment. Aquests àmbits inclouen pro-
jectes molt ambiciosos com, per 
exemple, la creació d’un Registre 
Ciutadà, l’impuls del Debat Consti-
tuent i l’elaboració de la Constitució 
de la República Catalana. 
Però el que és indispensable és que 
la ciutadania s’inscrigui al Consell i 
hi participi activament. El Consell 
ha de ser exemple d’una nova cul-
tura democràtica on els ciutadans 
s’impliquen en els afers de la seva 
comunitat, que participen i que 
estan motivats no només pels seus 
interessos particulars, sinó com-
promesos amb l’interès general i el 
bé comú. El creixement de la base 
ciutadana del Consell és un factor 
determinant que marcarà la força 
de la seva acció política i econòmi-
ca per tal de poder desplegar el Pla 
de Govern. La construcció d’espais 
de sobirania de baix a dalt, des dels 
barris, pobles, ciutats i comarques 
és el camí per avançar en una es-
tructura de poder republicà d’àm-
bit nacional arrelat al territori i al 
poder de la gent. 
Us animem a seguir el canal de 
Telegram del Consell Local per la 
República de Caldes (@consellcal-
des) ja que en breu es convocarà 
l’assemblea de constitució. A més, 
podeu trobar tota la informació del 
Consell de la República i del Regis-
tre Ciutadà a consellrepublica.cat.

Junts x Cat - Caldes de Montbui

E
Consell local 
per la República 
Catalana

11 de desembre, 
la Comissió Eu-
ropea va presen-
tar el Pacte Verd 
Europeu, un pla 

integral que inclou 50 mesures 
per portar Europa a una trajectò-
ria neutral pel clima cap al 2050. El 
pla aborda els problemes climàtics 
des d’una perspectiva integrada i 
holística, abastant tots els sectors, 
des de l’energia fins al transport, 
la mobilitat, la indústria, els edifi-
cis, els residus, la biodiversitat, el 
comerç  la contaminació de l’aire i 
fins i tot l’economia i les finances.
La Comunicació sobre el Pacte 
Verd Europeu descriu el Pacte 
dels Alcaldes de la UE com una 
“força central” per “proporcionar 
assistència a ciutats i regions que 
vulguin comprometre’s a compro-
misos ambiciosos en polítiques cli-
màtiques i energètiques” i “una 
plataforma essencial per compar-
tir bones pràctiques sobre com im-
plementar el canvi localment”.
Com a administració pública l’Ajun-
tament de Caldes també té capa-
citat de contribuir-hi, ha d’enten-
dre la urgència i irreversibilitat 
d’aquesta lluita, i l’Ajuntament ha 
d’exercir un paper clau en la forma-
ció, educació i informació sobre la 
necessitat de posar fre a les emis-
sions i realitzar l’imprescindible 
adaptació a les conseqüències de 
l’increment de la temperatura glo-
bal. Incloure la situació d’emergèn-
cia climàtica en totes les planifica-
cions locals d’actuació presents i 
futures com a consideració de fo-
nament i criteri.
Cal introduir en el POUM la pers-
pectiva de l’emergència climàti-
ca, adaptant tot el pla a la situació 
d’emergència climàtica (mobilitat, 
materials constructius, àrees ver-
des, promoció d’àrees agrícoles, 
obtenció d’energia, criteris per una 
jardineria sostenible i autóctona). 
És fonamental establir un compro-
mís per la minimització i la trans-
formació dels residus que impulsi 
el desenvolupament de les energies 
renovables i l’autoconsum, que im-
planti una nova cultura de l’aigua i 
dugui a terme una política integral 
de gestió del territori que possibili-
ti l’explotació racional i sostenible 
dels seus recursos naturals.

L’
Pacte Verd 
Europeu

* Aquest és l’escrit corresponent al 
Calderí del 08 de gener, perquè no 
hem disposat de l’actualitzat per a 
aquesta edició
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Bentornada 
política!

Fe d’errates

> Xavier Morales García

Escric aquestes línies amb una certa barreja 
d’il·lusió i escepticisme però sens dubte la ba-
lança es decanta per la primera i, per tant, toca 
gaudir-ne. I és que després de molts mesos, la 
política, aquella estranya ciència que semblava 
aliena al meu dia a dia, torna a fer-se propera.
Sento parlar de drets socials, de feminisme i 
d’ecologia, també d’educació; els eixos al voltant 
dels quals les nostres vides giren i hauran de 
girar més que mai. Sense oblidar el retorn del 
diàleg als conflictes territorials que, malaura-
dament, havien tapat la política els últims anys.
El meu major desig de llarga vida al nou govern, 
ja que de ben segur repercutirà en més benes-
tar en tots els nivells; sobretot els més propers. 
El seu èxit només depèn de que una frontera es-
tigui per davant de cap altra, la que diferencia 
les dretes de les esquerres.

En relació a la notícia publicada a El Calderí 
del dimecres 8 de gener sobre el Consell Local 
per la República de Caldes de Montbui, aclarir 
que: “Realment encara no està constituït, s’es-
tà constituint. S’ha creat un grup impulsor i en 
breu es realitzarà un acte amb la signatura de 
la declaració i la posterior constitució oficial”, 
explica un membre del col·lectiu. 

Dimecres, 15 de gener, una vintena d’alumnes de 5è i 6è de primària, representants 
de les quatres escoles del municipi, van celebrar la primera trobada del 10è Consell 
d’Infants de Caldes. L’acte va celebrar-se a la Sala de Plens de l’Ajuntament –escenari 
on també tindrà lloc l’Audiència Pública a final de curs– amb la presència de l’alcalde, 
Isidre Pineda, i la regidora de Participació Ciutadana i Voluntat, Ángeles Llive, així 
com també els dos calderins membres del Consell Nacional de la Infància i l’Adoles-
cència de Catalunya (CNIAC). 
Després d’aquesta sessió de benvinguda, els joves consellers i conselleres tenen pen-
dent la tasca de debatre, amb els seus companys d’aula, els temes d’interès que puguin 
contribuir a fer de Caldes un poble millor per a qualsevol col·lectiu de persones que 
viu al municipi. En el decurs dels 10 anys anteriors, el Consell d’Infants ha treballat 
diferents temes com la mobilitat sostenible, el manteniment de parcs i places, l’apa-
drinament de parcs i les targetes infantils per comprar a Caldes, entre molts d’altres.  

S’inaugura el 10è mandat del Consell d’Infants

Foto de la quinzena Piulades de Caldes

Carerac Verd (@careracverd)
avui cua de camions anant a l’abocador de 
pla d’aguilar @isidrepineda @jordi_m_f @
jaume_mauri. fa tres mesos que estem esperant 
que l’@ajcaldesmontbui confirmi el que ja vam 
comprovar mirant expedients: aquest abocador 
tampoc té llicència municipal.

Isidre Pineda (@IsidrePineda)
la festa de #santantoni2020 tanca una nova 
edició havent viscut una jornada intensa i 
multitudinària a #caldesdemontbui. moltes 
gràcies a totes les persones que l’heu fet possible! 
#elpoBleQueBull @stantonicaldesm

Benjamín Recacha (@brecacha) (retuit)
mola que et reconeguin la feina en què has 
invertit tot un any d’il•lusió i patiments. Recordeu: 
diumenge que ve, última visita guiada a l’expo a
@thermaliacaldes.

Xavier castillo (@Xavi_castillo)
m’han fet arribar aquest llibre. absolutament 
apassionant!! feinada de @rqlpuig i @
brecacha per a @thermaliacaldes em 
queda pendent veure l’exposició.
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Aquest divendres 24 de gener comença el cicle de Concert i Copa a El Bar de Robert de Nola per a aquest any 2020 
i ho fa amb l’actuació de Sabine van Waesberghe, originària de Guadalupe, a les Antilles Franceses. Una artista 
amb una magnífica veu formada en cant líric, gòspel, jazz i soul. La seva gran passió per les comèdies musicals 
americanes, els espirituals negres i el gòspel la van portar a Nova York per continuar amb la seva formació vocal. 
Actualment, Van Waesberghe forma part del circuit de programacions tant a França com a Catalunya.

La veu de Sabine van Waesberghe arriba a El Bar
(de Robert de Nola)

la sisena edició del projecte de ramon solé torna a deixar petit el cafè del centre 

ue AC/DC ompli l’esta-
di olímpic de Montju-
ïc o U2 el Camp Nou no 
és cap novetat. Tampoc 
ho és que Ramon Solé ho 

faci en el local del Café del Centre De-
mocràtic “d’aquest collons de poble”. 
En certa manera té més mèrit fer-
ho amb cançons que només interes-
sen a Caldes i que a algú de Palau o de 
Sant Feliu tant se li’n foten. AC/DC o 
U2 encara no ho han aconseguit, això. 
El Caldes is Hell és l’aplec d’integris-
tes calderins disposats a passar-s’ho 
bé durant una hora i mitja amb les irò-
niques i sarcàstiques cançons de Solé 
i la seva tropa.

No en va aquest integrisme es 
va poder comprovar a les portes del 
Cafè del Centre, on una hora abans la 
cua a Corredossos ja arribava gaire-
bé fins a Sant Pere. Ni els organitza-
dors, amb el president Jaume Pieres 
fent de taquiller, s’ho esperaven. La 
tromba per entrar i agafar els millors 
llocs –i no quedar-se dret– va conver-
tir-se en una petita lluita muda per gau-
dir del so que encara havia d’arribar. 
Aviat, el cant a cappella del Pont de Can 
Rius iniciat per Víctor Velasco –Nancy 
Whiskey Band– al centre del cafè, va 
començar a revolucionar els assistents, 
que van abarrotar la sala i van exhau-
rir les entrades en un sol dia. L’ambient 
d’aquesta sisena edició va ser semblant 
a les altres cinc: era com viatjar a una 
taverna medieval amb gerres de cerve-
sa movent-se de banda a banda, en un 
ambient familiar i d’amistat en què l’es-
ma calderina ho envaïa tot.

Lluny de les mogudes existencials 
de Sabina o Serrat, els sons pop-rock, 
celta, folk i country acompanyaven lle-
tres ben nostrades que feien un bati-
bull reivindicatiu recordant els casos 
de Romeva i la Xènia. La col·laboració 
d’un públic entregat va anar in crescen-
do mentre avançaven les cançons i les 
cerveses seguien rodant, en un ambient 
cada vegada més semblant a l’infern.

Un total de cinc músics –acordió, 
baix, flauta, bateria, violí– van posar el 
toc rítmic al vespre, acompanyant la veu 
de Solé, la veu cantant de tot el sarau, 
que va iniciar una pantomima juntament 
amb les actrius i actors del grup de tea-
tre del Centre, començant una conver-
sa a crits des del pis de dalt, per acabar 
cantant una al·legoria amb matisos de 
reggae i rap dedicada a la Festa Major.

Les corrandes van ser el punt 
àlgid de la festa infernal. Lletres en-
viades per calderins i musicades per 
la banda, en què l’autor d’Aquest co-
llons de poble i altres cançons sobre Cal-
des de Montbui (2014) va escopir foc per 
la boca parlant de Can Carerac, de la 
festa que no entén ningú que no sigui 
de Caldes –Sant Antoni–, la Riera, l’úl-
tim eslògan de la vila –sí, la tenim ca-

Caldes is Hell, descens 
musical a l’infern 

Q
Albert San Andrés

lenta– o dels productes calderins fabri-
cats a Palau com les Flors del Remei.

Solé també va interpretar per 
primera vegada alguns dels temes 
del seu segon treball de la sèrie, Més 
cançons sobre aquest collons de poble 
(2019), que van corejar alguns dels 
assistents més entusiastes. La festa, 
lluny de ser lineal, com qualsevol con-
cert, va anar canviant de so a mesu-
ra que avançava, i va evolucionar cap 
al blues o el jazz, fins i tot amb algun 
toc de gòspel, això sí, molt calderí. 
Però a l’infern la música també s’aca-
ba i després de poc més d’una hora, la 
banda feia allò de marxar per la pri-
mera porta que van obrir. Ni dos mi-
nuts van durar –es pot suposar que 
no hi devia haver cervesa, allà dins– 

 “La gent s’ho va 
passar molt bé, 
que és l’objectiu, 
i estem molt 
contents perquè les 
noves cançons van 
tenir molt bona 
acceptació”

Ramon Solé, 
músic

CONCERT | CAfè DEL CENTRE DEMOCRàTIC

per tornar i fer el bis de rigor, amb 
“L’any que vindrà”, i allargar la festa 
mitja hora més, mentre la cerve-
sa era acompanyada per entrepans 
i plats que els eixerits cambrers de 
la casa s’afanyaven a servir, tot sor-
tejant la gentada que envaïa la sala i 
els espontanis que es movien per fer 
fotos i gravar vídeos de la vetllada. 
“Va anar molt bé. La valoració és 
molt positiva, ja que es van vendre 
totes les entrades el mateix dia, va 
ser una cosa inesperada i fantàsti-
ca, teníem la responsabilitat d’estar 
a l’altura” va explicar Solé a El Calde-
rí. “La gent s’ho va passar molt bé, 
que és l’objectiu, i estem molt con-
tents perquè les noves cançons van 
tenir molt bona acceptació, tot i que 

El músic Ramon Solé i la seva banda ho van donar tot sobre l’escenari en la sisena edició de l’aplec Caldes is Hell. > a. san andrés

el disc nou va sortir el 21 de desem-
bre” afegeix.

“Dins del que la gent espera d’un 
concert de format típic, sempre ha 
d’haver-hi una cosa diferent perquè 
cada any canviï. Amb ‘Matinades’ 
vam fer la primera col·laboració amb 
els actors del Centre i entre tot ple-
gat aconsegueixes noves sorpreses i 
al·licients” conclou Solé, que promet 
tornar amb l’espectacle l’any que ve.

I és que Brian Johnson o Bono 
s’estirarien dels cabells veient el que 
dona de si una taverna amb el Caldes 
is Hell (Mick Jagger potser no tant, ja 
se sap, per allò de les satàniques ma-
jestats), un descens musical a l’infern per-
què som l’hòstia, per bé o per mal, la gent 
de la Vila Termal.
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El TACA’M arriba a la seva 32 edició amb 
molta comèdia entre les 8 obres escollides
El concurs de teatre amateur TA-
CA’M continua consolidant-se com 
un dels concursos teatrals més im-
portants per a grups amateurs de 
tot l’estat. Un any més l’edició del 
TACA’M arriba a Caldes i des del 2 
de febrer i fins el 22 de març es po-
dran veure a la Sala Stage les vuit 
obres que, després de valorar més 
de cinquanta propostes, han estat 
les seleccionades per participar en 
l’edició d’enguany. Les comèdies tin-

dran un protagonisme principal en 
aquesta edició: M’esperaràs?, amb 
la Cia Teatre Nyoca de l’Ametlla 
del Vallès; Mamaaa!!!, interpretada 
per Teiatròlics de Porqueres; Litus, 
una tragicomèdia de Marta Bucha-
ca que veurem per part del Grup 
de Teatre Cassanenc de Cassà de 
la Selva; Aquí no paga ni Déu! amb 
la Inestable Ceretana de Teatre de 
Puigcerdà; i L’inspector, la famo-
sa comèdia satírica de Gógol que 

Tast de Lletres inaugura nou cicle aquest dijous amb el doctor Estivill
Dimecres passat, dia 15 de gener, es 
va presentar a la Biblioteca de Cal-
des la programació per a aquest se-
mestre de Tast de Lletres. La pre-
sentació va anar a càrrec de Jordi 
Salayet, director de la FUNH; Fran-
cesc Boluda, membre de la Junta 
de l’AUA; Jaume Balart, director de 
l’Institut Manolo Hugué, i la regidora 
de Cultura, Laia Cuscó. Aquest cicle 
de conferències neix amb la volun-
tat de ser un espai de debat, de re-
flexió i de generació de continguts, 
que ofereixi a tothom l’oportunitat 
d’escoltar les opinions de recone-
guts especialistes en diverses matè-
ries i poder debatre-les en un format 
distès i proper per crear complici-
tat entre el conferenciant i el públic 
assistent. La novetat més destaca-
da d’enguany és el conveni de col-
laboració que es va signar al mes de 

novembre entre la FUMH i l’institut 
calderí Manolo Hugué, que permetrà 
als alumnes enregistrar les conferèn-
cies i fer una entrevista als ponents. 
Així, els alumnes d’aquest centre que 
estan interessats en comunicació i 
audiovisuals podran posar en pràc-
tica les seves habilitats tot iniciant-se 
en l’aprenentatge del periodisme. Es 
continguts generats es posaran a dis-
posició de la ciutadania i la comuni-
tat educativa i podran utilitzar-se 
com una eina didàctica a l’abast de 
tot el professorat i en espais de re-
flexió. El format de l’activitat és un 
cicle de conferències de periodici-
tat mensual i temàtiques variades 
que es faran cada dijous, amb po-
nents mediàtics i de reconegut pres-
tigi. Cada conferència anirà segui-
da d’un sopar al restaurant Bàsic 
de Caldes i d’un debat-col·loqui que 

tancarà l’activitat. El programa per 
a aquest hivern-primavera comen-
çarà aquest dijous, dia 23 de gener, 
parlant de medicina amb el doc-
tor Eduard Estivill i la conferèn-
cia “Dormir bé és viure millor”; el 
27 de febrer es parlarà d’història de 
l’art amb Anna González i la confe-
rència “Salvador Dalí: el surrealis-
me soc jo”; el 26 de març la temàti-
ca serà sobre nutrició amb Maria 
Josep Roselló parlant de “Saber 
menjar per viure millor”; el dia 30 
d’abril l’emprenedor Ousman Umar 
ens explicarà “Viaje al país de los 
blancos” per parlar d’economia i so-
cietat; el 14 de maig Ada Parellada 
farà la conferència “El malbarata-
ment alimentari”; i per finalitzar, el 
18 de juny Assumpta Montellà farà 
la conferència sobre “La materni-
tat d’Elna”.

ens portaran el grup Pierrot Tea-
tre de Centelles. Aquestes comèdi-
es tindran el seu contrapunt amb 
altre estils com el musical Bruna, 
dels GATU (Grup Amics del Teatre 
d’Ullastrell), o obres més dramàti-
ques i reivindicatives com L’adefesi, 
interpretada pel grup Kòmix de La 
Garriga, o Les arrels, que ens porta-
rà el Grup de Teatre Amics de les 
Arts de Terrassa, guanyadors del 
TACA’M 2019.

Presentació del nou cicle de xerrades el passat 15 de gener. > m.clapers

Imatge de la nova edició del concurs de teatre amateur. > cedida

TEATRE AMATEUR | CONCURS

GENERADOR DE CONTINGUTS | CONfERèNCIES
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el copilot calderí de carlos sainz torna a pujar al més alt del podi de la cursa per etapes més dura del món

Lucas Cruz, tricampió del Dakar

Lucas Cruz i Carlos Sainz durant la celebració del triomf a la meta de Qiddiya. > red Bull

cabar un Dakar ja és tot 
un èxit, però guanyar-lo 
et porta a l’èxtasi. I 
Lucas Cruz ja en suma 
tres (2010, 2018 i 2020). 

El copilot calderí ha tornat a fer his-
tòria després d’imposar-se en la cate-
goria de cotxes, juntament amb Carlos 
Sainz, en el retorn de la prova a l’Àfri-
ca. Rafa Tibau també ha completat la 
prova en categoria de camions i l’equip 
Buggymasters Team d’Eudald Noé –
donant assistència a Chus Puras– ha 
aconseguit un sisè absolut en SSV.

Lucas Cruz és un dels millors co-
pilots de raids de la història. Els nú-
meros ho diuen: 15 participacions, 10 
finalitzacions i 3 títols del Dakar. Una 
trajectòria a la mà de pocs competidors 
en una de les proves per etapes més 
dures del món. I fer-ho al costat d’un 
mite com Carlos Sainz tampoc deu ser 
fàcil. El Matador, doble campió del món 
de ral·lis i tricampió del Dakar, està tro-
bant en la prova del desert la sort que 
no va tenir en el mundial de ral·lis, i 
amb 57 anys segueix trencant esque-
mes –i rècords– al volant. 

En l’edició d’enguany, Sainz-Cruz 
eren els favorits, juntament amb Nas-
ser al-Attiyah i Stéphane Peterhansel 
–Monsieur Dakar per als amics, amb 
13 títols: sis en motos i set en cotxes– 
amb la incertesa de com es desenvo-
luparia la prova en una nova ubicació: 
l’Aràbia Saudita. 

El retorn de la prova al continent 
d’origen després d’onze edicions a Sud-
Amèrica feia d’aquesta edició un repte 
pels organitzadors de l’ASO en un país 
que va provocar certes reticències per 
la carència d’alguns dels drets humans 
fonamentals. Tot i així, s’han superat 
les expectatives esportives amb un dels 
recorreguts més durs dels últims anys.

Amb un bugui Mini JCW, Sainz 
i Cruz aviat posaven les cartes sobre 
la taula i sumaven la primera victò-
ria d’etapa en la tercera jornada, fins 
a aconseguir-ne un total de quatre de 
les 12 disputades.

L’eficiència del calderí ha estat 
clau en una edició en què la navega-
ció ha marcat àmpliament el desenvo-
lupament de la prova i en què el copi-
lot sempre s’ha mantingut en un segon 
pla, evitant els focus mediàtics i dei-

A
Albert San Andrés

xant tot el protagonisme al pilot. És 
l’etern paper del copi, que sempre deixa 
la fama al pilot, el qual no seria res 
sense la paciència i dedicació de l’ho-
me del seient del costat. I Cruz, molt 
conscient d’això, sempre fa un pas al 
costat. De fet, el madrileny només ha 
aconseguit el títol amb el calderí a la 
seva dreta, una dada molt significativa.

“Ja fa deu anys que estem junts i 
l’única cosa que ha canviat que tenim 
els cabells més blancs” va dir en to de 
broma abans de recollir el premi. “Ens 
entenem molt bé dins del cotxe, ca-
dascun té el seu rol, no traiem els 
improperis de context i anem a una. 
Quan un punxa o l’altre es perd no hi 
ha bronca per a ningú, ja que tots dos 
tenim el mateix objectiu. Amb mal 
ambient és impossible aconseguir 
el resultat així” va concloure. “Cada 
victòria té el seu sabor. Encara que 
pugui semblar que és comú o habitual 

totes tenen el seu sentit. Cadascuna 
té el seu punt i cada una s’ha d’assa-
borir” va explicar el copilot de Mini en 
la roda de premsa després d’arribar a 
Madrid. En aquesta van ser felicitats en 
vídeo per amics com Marc i Àlex Már-
quez, Dani Pedrosa, Gisela Pulido, Ser-
gio Llull, Jorge Prado o Carlos Sainz JR.  

D’altra banda, a l’altre Dakar, en 
els de les assistències, un altre mític 
de la prova, Rafa Tibau, també acon-
seguia finalitzar la prova amb un Man 
TGA 26.480 6x6 BB amb el número 
539 de l’equip TH Trucks. D’ençà que 
el 1986 va començar la participació en 
la prova –assistint el pilot de motos 
Carlos Mas–, Tibau ha participat en 
28 ocasions i finalitzat en 16.

Juntament amb el copilot debu-
tant Ramón María Invernón i el mecà-
nic alemany Phillip Beyer han fet arri-
bar el camió de 12.800 kg a la meta de 
Qiddiya, on el seu equip ha estat l’en-

carregat de l’assistència al pilot Xavi 
Foj, als X-Raid de Mini, a l’equip GPR 
Sport o els xinesos del JJ Sport, un 
equip que ha finalitzat la prova amb 
tres Hongqi CA77, una rèplica modi-
ficada del cotxe presidencial xinès des 
de 1959.

Per acabar, el preparador Eudald 
Noé també va donar estructura i assis-
tència a l’equip XRaids-Buggymaster 
Team, en què el dues vegades campió 
del món de ral·lis en grup N i F2 i vuit 
d’Espanya, Chus Puras, ha finalitzat en 
sisena posició en la categoria SSV, co-
pilotat per Xavier Blanco. Aquesta ca-
tegoria, especialitat de Noé en el seu 
taller de Caldes, és l’última que va afe-
gir-se a la prova, el 2017.

Un Dakar amb accent calderí, en 
què els tres participants han superat el 
duel de les dunes, les pedres del desert 
i l’esforç d’una de les aventures més 
grans en el món de l’esport del motor.

L’OnCodines Trail es presenta a Caldes amb 90 equips inscrits
Caldes és un dels 11 municipis que dona suport a l’OnCodinesTrail, una cursa solidària per equips que es farà el 
21 de març. Es tracta d’un recorregut per muntanya per córrer 70 quilòmetres o caminar-ne 55 en equips d’entre 
quatre i sis persones al llarg d’11 poblacions del Vallès Oriental i el Moianès. Els equips que hi participin ho faran 
amb un doble objectiu: completar la cursa i recaptar un mínim de 600 euros, que es destinaran íntegrament a la 
Fundació Oncovallès i la Barcelona Brain Health Initiative. La presentació a Caldes de l’OnCodines Trail es va 
fer dimecres, 15 de gener, a la Sala Noble de Can Rius, on van assistir membres d’alguns dels equips calderins 
que hi participen.

 “Ja fa deu anys 
que estem junts i 
l’única cosa que 
ha canviat és que 
tenim els cabells 
més blancs”

Lucas Cruz,
copilot de raids

PROvA DEL DESERT | TRIOMf
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Aquest dissabte els calderins dis-
putaven el darrer partit de la pri-
mera volta al camp del CF At. Giro-
nella de la 17a jornada. En un camp 
on al Caldes li costa molt guanyar 
els darrers anys dissabte va tornar 
a demostrar el perquè: el conjunt 
calderí no va trobar mai el ritme 
de partit i el Gironella va aprofitar 
aquesta circumstància. 
Es van fer forts sabent que si el Cal-
des no dominava la pilota tindrien el 
partit més dominat, així doncs, van 
sortir a pressionar de bon inici i és 
on el Gironella va cimentar el seu tri-
omf en un partit de no gaires opor-
tunitats per part dels dos equips. El 
Gironella va aprofitar l’ocasió més 
clara del partit al minut 83, i va acon-
seguir els tres punts per al conjunt 
local i trencar una ratxa de vuit par-
tits seguits sense perdre del Caldes.

Tot i que l’equip calderí de Touch 
Rugby recentment estrenat a nivell 
competitiu aquesta temporada en-
cara no ha sumat cap victòria, l’èxit 
és a tocar amb un conjunt cada ve-
gada més nombrós, cooperatiu i 
amb més entrenaments, cosa que 
els reporta una tècnica millor.
Aquesta és la sensació després 
d’una tercera jornada de lliga, dis-
putada diumenge passat, en què 
els de la flama taronja van tornar 
a sumar dues derrotes. En el pri-
mer partit, els calderins van en-
frontar-se al Touch Montseny, per 
després fer-ho amb els TRB Dracs 
–un dels millors equips de la Lliga–. 
Marc Congost, jugador i entrena-
dor del conjunt calderí, no perd en 
cap cas l’optimisme i augura un 
futur esperançador en les pròximes 
jornades de Lliga: “Tenim la vic-

FUTBOL | Cf AT.  GIRONELLA 1 - Cf CALDES 0TOUCH RUGBY | TERCERA JORNADA DE LLIGA

Derrota en un camp sempre difícilEl Rugby&Touch Caldes segueix sumant nous fitxatges 

Encara queda tota una segona 
volta i els homes de Duque ens 
tenen ben acostumats.
S’ha de confiar en ells fins al final, 
amb la filosofia del míster: humilitat 
i feina! > TONI GUTIÉRREZ

Les pluges previstes per a aquest dis-
sabte passat finalment no van apa-
rèixer i la setena edició del cros orga-
nitzat pel Club Atlètic Calderí es va 
poder desenvolupar sense cap més 
inclemència que el fred del dia. Tot 
i això, la previsió va minvar la parti-
cipació, com ja va passar en l’edició 
de la temporada passada.
En aquesta, però, destaquen les òp-
times condicions del circuit renovat 
de Torre Marimon, on s’ha delimitat 
la zona del camp de futbol per fer-lo 
servir de pista d’atletisme natural. 
L’amplada d’algunes zones i la ido-
neïtat del ferm —tot i estar humit no 
relliscava—, fan d’aquest circuit un 
dels més aptes i bonics del calendari 
català, on l’enclavament natural fa la 
resta. Des de les nou del matí, els vo-
luntaris del club van disposar el tra-
çat per acollir el total de 186 atletes 
que fins al migdia van participar en 
una prova ja clàssica del calendari. 
La categoria Open, tot i ser de les 
més matinadores, va ser la que més 
participants va tenir, aquella en què 
qualsevol esportista podia participar 
i en què Ignasi Bassas (0:20,20), del 
Sant Feliu Corre, es va emportar la 

victòria pel davant d’Eric Aragón i 
Adrià Galí. El primer atleta del club 
va ser Mahamadou Bomou en cin-
quena plaça, mentre que la victòria 
femenina va ser per a Maria José 
Carretero (0:28,36) pel davant de 
Marta Muñoz i Consuelo Burgos.
En veterans, un fort Chema Caña-
das (0:17,42), del CA Castellar, no va 
tenir rival, i va travessar la meta per 
davant del seu company Jose Javier 
López. Inna Lebedieva (0:19,29) era 
la guanyadora en el femení. Menció 
especial en veterans per a Isidre Fer-
rer, que amb 85 anys va acabar segon 
en M50, per darrere de Jordi Valles-
pín. Lourdes Rubio va aconseguir 
la victòria en la mateixa categoria. 
Yahya Khalfaoui (0:36,11) va pujar al 
podi sènior acompanyat de Nelson 
Miranda i Josep Soler.
87 van ser els infants que van parti-
cipar en les categories inferiors, que 
van animar la matinal atlètica, com 
senyala el president del club, Santi 
Cijes: “Al final es va animar amb 
els nens, que no s’espanten tant 
de la pluja. No vam tenir cap mena 
d’incidència i el nivell de les cur-
ses va ser alt”. > A. SAN ANDRÉS

La previsió de pluja no anul·la les ganes de córrer

Isidre Ferrer de 85 anys, va ser segon en Màster 50. > a. san andrés

À. Vega pujant la banda. > t. gutierrez

ATLETISME | 7è CROS CLUB ATLèTIC CALDERí

NATACIÓ | CAMPIONAT DE CATALUNyA ABSOLUT

Més medalles per a Ainhoa Campabadal
El passat divendres dia 17 de gener 
va començar el Campionat de Nata-
ció de Catalunya Absolut a la ciutat 
de Terrassa amb presència calde-
rina. Durant la 1a jornada del cam-
pionat la nedadora Ainhoa Campa-
badal del Club Natació Caldes va 
aconseguir la primera medalla, el 
bronze a la prova dels 50 m lliures 
i la 4a posició a la prova dels 400 

lliures. Durant la segona jornada del 
campionat,  Campabadal va obte-
nir la segona medalla, la medalla de 
plata a la prova dels 100m lliures i 
va obtenir la 7a posició en els 50 es-
quena. La tercera a i última jornada 
d’aquesta competició, la nedadora 
del CN Caldes, va aconseguir la ter-
cera medalla, va guanyar la plata a 
la seva millor prova, els 200 lliures, 

i va estar acompanyada al podi com 
a primera marca la nedadora Mire-
ia Belmonte i com a tercera classi-
ficada Nerea Ibáñez. La calderina 
també va aconseguir la 20a posició 
als 50 papallona. A la classificació 
general per Clubs, els nedadors/es 
del Club Natació Caldes, amb uns 
dels equips mes joves del Campio-
nat, van aconseguir la 10a posició. 

tòria a tocar, realment aques-
ta jornada ha estat molt positi-
va pel joc desplegat per l’equip, 
i crec fermament que la victò-
ria no es farà esperar i que ben 
aviat podrem donar una alegria 
a la nostra afició”.
Els de la flama taronja no tiren 

la tovallola, i segueixen entre-
nat cada divendres al vespre al 
municipal de Les Cremades, in-
cansables en l’intent de millora i 
sempre amb els braços oberts a 
tothom qui vulgui gaudir d’un es-
port que pretén garantir la igual-
tat de gènere en la competició. 
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Exposicions
“Acrílics 2009-2019” 
d’Aurora Nerín. 
fins al 16 de febrer.
Lloc: Sala Delger
Organitza: Thermalia. Museu i 
Oficina de Turisme de Caldes

gener
  DIMECRES 22

09 h · CAMINADA
“A cent cap als cent” amb els 
pobles convidats .
Sortida: Les Cases dels Mestres
Organitza: Caminades de L’Esplai

16 h · ACTE 
“Història de les dones, les 
invisibles” amb Mercè Borràs. 
Lloc: sala 2 del Centre Cívic
Org.: Assoc. Cultural de la Dona

19 h · CONFERÈNCIA
“Sincrotró Alba” a càrrec de Manel 
Sabés. Aquesta conferència es 
lligarà amb una visita concertada 
al Sincrotró Alba. 
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Organitza: Aules d’Extensió 
Universitària “Delfí Dalmau i 
Argemir” de Caldes de Montbui

19 h · XERRADA
“Què vols saber del Parkinson?” dins 
del cicle ‘Com podem millorar la 
nostra salut’ a càrrec de Roque Lucas.
Lloc: fundació Sociosanitària 
Santa Susanna
Org.: Assoc. Jardí Santa Susanna i 
fundació Santa Susanna

21 h · HOQUEI
CH Caldes Recam Làser – Barça
Lloc: Pav. Municipal Torre Roja
Organitza: RfEP

  DIJOUS 23
17.30 h · STORY TIME
“Goldilocks and the three bears” a 
càrrec d’Andrea Pavlich. 
Lloc: Biblioteca de Caldes 
Organitza: Cambridge School i la 
Biblioteca de Caldes 

20.30 h · TAST DE LLETRES
Sopar/conferència amb la 
ponència “Dormir bé és viure 
millor” a càrrec d’Eduard Estivill.  
Lloc: Restaurant Bàsic de Caldes 
Organitza: fundació 
Universitària Martí l’Humà
Patrocina: Ajuntament de Caldes 
Col·laboren: ContraPunt, 
Òmnium; Diputació de Barcelona 
i Institut Manolo Hugué. 

  DIVENDRES 24
RECOLLIDA D’ARBRES  
DE NADAL 
Últim dia de la campanya de 
recollida per adreçar-los a la 
deixalleria. Cal deixar l’arbre 
sense guarniments nadalencs 
qualsevol dia de la setmana i a 
qualsevol hora als llocs habilitats.
Organitza: Ajuntament de Caldes 

10 h · REUNIÓ COORDINADORA 
GENT GRANT
Org.: Coordinadora Gent Gran
Col.: Ajuntament i f. Sta. Susanna

22.30 h · CONCERT
A càrrec de Sabine van 
Waesberghe.
Lloc: Robert de Nola
Org.: elBar de Robert de Nola 

  DISSABTE 25
CARXOFADA A LLUÇANÈS
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: l’Esplai

17.45 h · BÀSQUET MASCULÍ
CN Caldes – Mataró Parc Boet
Lloc: Pav. Mpal. Les Cremades 
Organitza: fCB

18 h · DISCO COUNTRY
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació Jardí Santa 
Susanna

  DIUMENgE 26
09 h · CAMINADA 
10a Etapa del GR7 entre Cabra 
del Camp i L’Illa, d’uns 20 
quilòmetres . Desplaçament en 
autocar. (Cal reservar plaça.) 
Més informació a www.cecmo.net  
i info@cecmo.net.
Organitza: CECMO 

11.30 h · TACA’M, CONCURS 
DE TEATRE AMATEUR
Presentació de la 32a edició.
Lloc i organitza: El Centre, Ateneu 
Democràtic i Progressista 

12 h · vISITA GUIADA 
Visita comentada de l’exposició: 
“1886-2019. La premsa calderina. 
Passió per informar (malgrat tot)”. 
Accés gratuït.
Lloc i org.: Museu Thermalia 

18.30 h · TEATRE MUSICAL
“Una altra estrena” dins del XII 
Cicle de Musicasino. A càrrec 
de la directora Clara Solé, i 
director artístic Daniel Anglès. 
Interpretada per la companyia 
Espectacle SUS 4.
Lloc i organitza: Casino de Caldes 

  DILLUNS 27
16.30 h · XERRADA
“Com el cervell ens ajuda a 
mantenir l’equilibri” (Ment i 
Moviment) a càrrec de Miguel 
Angel Gancedo, professor 
d’activitat física de la fundació 
Santa Susanna, i Etna Vidal, 
psicòloga de la fundació.
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: Coordinadora de gent gran
Col·labora: Ajuntament de Caldes i 
fundació Santa Susanna

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

  DIMECRES 29
09 h · CAMINADA A LA 
TORRE MARIMON
Sortida: Les Cases dels Mestres
Organitza: Caminades de L’Esplai

16 h · CINEFÒRUM
Lloc: sala 2 del Centre Cívic
Organitza: Associació Cultural  
de la Dona

18 h · TROPA CREATIvA
Espai de creativitat (escriptura i 
lectura). Nou club nois i noies de 
14 a 16 anys. Dinamitzat per Salva 
i Ruth de Cos de Lletra. 
Lloc i organitza: Biblioteca de 
Caldes de Montbui

18.30 h · CURS
“Elaboració de projectes: disseny, 
continguts i redacció” adreçada 
a entitats. Inscripció gratuïta. 
Sessions: 29 de gener i 5 de febrer. 
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Ajuntament de Caldes 
de Montbui 

20 h · XERRADA
“Oportunitats de Catalunya en la 
nova economia global” a càrrec 
de Ramon Tremosa, economista i 
professora de la UB. 
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: fEDAC, ACC, UCIC, 
Cercle d’Amics de Taunustein, 
Qu4trepins de Palau de 
Plegamans, i Casino de Caldes. 

  DIJOUS 30
09 h · DENIP – MÚSIQUES 
PER LA PAU
Tallers i activitats musicals per 
a tota la comunitat educativa 
de l’escola El farell. A la tarda, 
xocolatada solidària fora de 
l’horari lectiu amenitzada
amb Jam Session. Tot el
recaptat es destinarà a l’ONG 
“Petits Detalls”. 
Lloc i organitza: Escola El farell 

18 h · ÒPERA: AIDA
De Giuseppe Verdi i amb els 
decorats del mestre Cabanes. 
Compra d’entrades a les hores 
de taquilla del Casino (entrades 
limitades). 
Lloc: Gran Teatre del Liceu
Lloc i hora de sortida: 18h a 
l’Estació de Busos
Organitza: Casino de Caldes 

19 h · TALLER DE 
RISOTERÀPIA 
A càrrec de Pilar Lozano
Lloc: Cooperativa 70
Organitza: Cooperativa 70, l’àgora 
d’Apindep i Associació Jardí 
Santa Susanna

  DIVENDRES 31
18 h · HORA DEL CONTE
“Les princeses també es tiren 
pets”, a càrrec de Clara Gavaldà. 
Edat recomanada: a partir de 4 
anys. Aforament limitat.
Lloc i organitza: Biblioteca de 
Caldes de Montbui

19 h · CELEBRACIÓ  
DELS 10 ANYS D’ACCIÓ 
CÍvICA CALDERINA
Assemblea general ordinària 
de sòcies i socis. Cloenda de la 
celebració popular dels 20 anys.
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: Acció Cívica 
Calderina 

20 h · RECITAL DE PIANO
A càrrec d’Eudald Buch, 
jove intèrpret que actualment 
està ampliant els seus estudis 
al Conservatori de Moscou. 
Entrada lliure.
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: EMM Joan Valls 

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

febrer
  DISSABTE 01

20 h · CONCERT D’HIvERN
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: Coral Guisla 

20 h · HOQUEI
CH Caldes Recam Làser – 
CH Palafrugell
Lloc: Pavelló Municipal 
Torre Roja 
Organitza: RfEP

  DIUMENgE 02
12 h · FUTBOL
Caldes de Montbui fC – Berga 
Lloc: Camp de futbol CEM 
Les Cremades 
Organitza: fCf

12.30 h · BÀSQUET FEMENÍ
CN Caldes – CB Ripollet 
Lloc: Pavelló Municipal 
Les Cremades 
Organitza: fCB

18 h · TACA’M, CONCURS  
DE TEATRE AMATEUR
“M’esperaràs” de Carles 
Alberola, a càrrec de la 
companyia Teatre Nyoca 
(d’Ametlla del Vallès).
Lloc: Sala Stage
Organitza: El Centre, Ateneu 
Democràtic i Progressista 

18.30 h · TEATRE
“El cafè de la Marina” de Josep 
M. Segarra, dirigida per f. Serra, 
interpretada pel Grup Escènic 
Lloc i organitza: Casino de 
Caldes de Montbui

  DILLUNS 03
09 h · SERvEI D’EXPEDICIÓ I 
RENOvACIÓ DNI
Dies 3 i 5 de febrer. Podeu 
demanar hora a partir del 27 de 
gener, de 8 a 14h a l’OAC (plaça de 
la font del Lleó, 11). 
Lloc i organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui

del 21 de gener al 03 de febrer del 2020
CLASSIFICACIONS
ESPORTIvES

HOQUEI MASC.
oK lliga · j.16

Reus - Caldes 5 - 3
Barcelona - Taradell 5 - 0
Igualada - Voltregà 4 - 2
Palafrugell - Liceo 2 - 9
Calafell - Lloret 6 - 1
Lleida - Vic 4 - 2
Noia - Girona 1 - 1

CLASSIFICACIÓ PT
07 Recam Làser Caldes 23

FUTBOL
2a catalana ·  grup 4 · j.17

Joanenc - Sabadellenca 1 - 2
Gironella - Caldes 1 - 0
Calaf - Torelló 4 - 3
Franqueses - Torre Romeu 6 - 0
Torreta - Vic 2 - 5
Ripollet - Sabadell 1 - 0
Can Trias - St. Julià 2 - 1
Berga - Cardedeu 2 - 0
Sallent - St. Quirze 1 - 1

CLASSIFICACIÓ PT
05 Caldes de Montbui, CF 30

FUTSAL MASC.
3a  div. nacional · grup 01 · j.14

Jesus Maria - Horta 4 - 6
Caldes - Arenys 4 - 3
Montsant - Vacarisses 3 - 1
Escorial - Arrels 6 - 3
La Unión - Floresta 2 - 4
Arrahona - Vilassar 6 - 6
Premià - Canet 1 - 4
Mataró - Vallseca 1 - 1

CLASSIFICACIÓ PT
02 Caldes de Montbui, CF 28

FUTSAL FEM.
2a  div. nacional · grup 02 · j.16

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

CLASSIFICACIÓ PT
07 CN Caldes 22

BÀSQUET MASC.
2a  categoria · fr02 · j.14

Viladecans - La Mina 86 - 67
Llefià - Sta. Coloma 62 - 64
Parets - Caldes 61 - 65
Mataró - Teià 54 - 53
Círcol - Argentona 70 - 60
Minguella - Franqueses 75 - 81

CLASSIFICACIÓ PG PP
02  CN Caldes 10 04

BÀSQUET FEM.
2a  categoria · fr01 · j.1

Caldes - Vilassar 63 - 44
Mollet - St. Gervasi 54 - 65
Círcol - Can Parellada 66 - 51
Neus - Minguella 61 - 29
St. Nicolau - Ripollet 55 - 70
Argentona - St. Jordi 55 - 33
Jet - Llefià 61 - 52

CLASSIFICACIÓ PG PP
04 CN Caldes 09 05
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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

DEFUNCIONS

18 de gener · 86 anys
HERMINIA SALA GARCIA

14 de gener · 98 anys 
MONTSERRAT DROGUET TANTIÑA

11 de gener · 63 anys 
LUCILA HERREROS MUÑOZ

10 de gener · 87 anys 
JOSEFA RODRIGUEZ PEÑA

La frase de la quinzena

“Bogeria és pretendre 
canviar fent el mateix.” 

> Albert Einstein

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Farmàcia Brunat
93 865 26 45 · c. folch i torres, 4
Farmàcia Codina
93 865 00 97 · c. forn, 5-7
Farmàcia La Rotonda
93 865 58 98 · pl. lluís companys, 4
Farmàcia Neus
93 862 21 93 · c. santa teresa, 8
Farmàcia R.T.M.
93 865 41 46 · av. pi i margall, 36
Farmàcia Ruano
93 865 05 66 · c. sabadell, 45
Farmàcia Tarruell
93 865 09 97 · c. sant ramon, 7
  
farmàcies de guàrdia (de 22 a 00:30 h).  
a partir de les 22 h, acabat l’horari 
habitual de cada farmàcia, i en cas 
d’urgències farmacològiques, cal trucar 
a la policia municipal (t| 93 865 41 41). 
allà us informaran de la farmàcia de torn, 
que obrirà per prestar-vos el servei fins 
a les 00:30 h. a partir de les 00:30 h, el 
servei de guàrdia es deriva a la farmàcia 
Viñamata (c. museu, 20; granollers).

Passatemps en català

És adequada aquesta oració en català? 

“Les entitats esportives recolzen la iniciativa de rehabilitar  
les grades del camp de futbol.”

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'n les solucions 
i saber si has respost correctament. 

Un cop de mà
Rumia i encerta-la!

Trobaràs el qüestionari a  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.

 Sí  No

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

Barcelona, 1901. La ciutat viu dies de gran agitació social. L’ab-
soluta misèria dels més desfavorits contrasta amb l’elegant 
opulència de les grans avingudes, on destaquen alguns edifi-
cis singulars, símbol de l’arribada del modernisme.

En Dalmau Sala, fill d’un anarquista ajusticiat, és un jove pin-
tor que viu atrapat entre dos móns. D’una banda, la seva famí-
lia i l’Emma, la dona que estima, són fermes defensores de la 
lluita obrera; homes i dones que no coneixen la por a l’hora 
d’exigir els drets dels treballadors. De l’altra, la seva feina en 
el taller de ceràmica del senyor Bello, el seu mentor i un con-
servador burgès de fèrries creences catòliques, l’acosta a un 
ambient on imperen la riquesa i la innovació creativa.

Així, seduït per les ofertes temptadores d’una burgesia dispo-
sada a comprar la seva obra i la seva consciència, en Dalmau 
haurà de trobar el seu autèntic camí, com a home i com a ar-
tista, i allunyar-se de les nits d’alcohol i drogues per a desco-
brir el que de debò li importa: els seus valors, la seva essència, 
l’amor d’una dona valenta i lluitadora i, sobretot, aquests qua-
dres que brollen de la seva imaginació i capturen en un llenç 
les ànimes més miserables que deambulen pels carrers d’una 
ciutat agitada pel germen de la rebel·lia.

Proporciona fets sobre 
l’oceà i les criatures que hi 
viuen.

El pintor de almas
Ildefonso falcones
Grijalbo, 2019
688 pàgines

Big and Busy Ocean
Roger Priddy 
Priddy Books, 2019
12 pàgines
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Curiositats

“No volem que la gent 
vingui aquí a distreure’s, 

no som un centre cívic, 
som una escola”

Q
. p

a
s

c
u

a
l

· Una mica d’història. Quan comen-
ça l’Escola d’Adults?
Va ser aproximadament entre els anys 
1982 i 1983. Comença sent un grup de 
mestres que estan fent la carrera de 
Magisteri que de manera voluntària 
fan tasques d’alfabetització de la po-
blació immigrant que venia d’Andalu-
sia, Extremadura i Castella. Compen-
sen la formació que no ha pogut tenir 
aquesta població perquè ha hagut de 
treballar o perquè ha vingut amb les 
circumstàncies amb què ha vingut.  
Era ensenyar a llegir i a escriure. Des-
prés la iniciativa comença a prendre 
forma, va passant per diferents llocs 
fins als nostres dies, quan arribem a 
Les Cases dels Mestres, el 2011.

· Ja us dèieu El Roure Gros?
No. Això va ser cap al 2015, que per 
votació popular va ser l’escollit. Ens 
va semblar un nom molt adient per-
què és un espai on hem fet un projec-
te amb el roure, l’històric tricentenari 
ja no existeix des de 1992. Hem plantat 
un nou roure amb una activitat amb el 
suport de moltíssima gent.

· Com va evolucionant l’escola?
A més de ser compensatòria, l’escola va 
pujar el nivell i va començar a donar els 
graduats escolars de l’època per a aque-
lla gent que no va acabar l’EGB als 14 
anys. Hi havia la possibilitat d’exami-
nar-se perquè venien examinadors de 

Barcelona i donaven titulacions. El 
centre va anar creixent i creixent i 
obrint-se a la població. Des d’Europa 
es va començar a parlar de la forma-
ció al llarg de la vida com un eix im-
portant al veure que l’educació és un 
element realment transformador de 
la societat. I també el que està tan de 
moda, apoderar i fer una participació 
ciutadana de veritat. Tot això entre 
línies que es pot llegir de cohesió so-
cial és el que hem anat treballant.

· Quina va ser la primera seu?
Si no recordo malament, perquè jo 
aleshores no hi era i ho he pregun-
tat, va ser l’associació de veïns de 
La Bolera. I això lliga amb la tasca 
que feien a l’inici les associacions de 
barri des de la base. Després va pas-
sar a l’actual escola de primària El 
Farell, que abans es deia Geogràf 
Aparici. Després va passar a l’an-
tic Centre Cívic, quan era el Mano-
lo Hugué. Més tard va estar a l’actu-
al institut Manolo Hugué, al carrer 
Josep Maria Germà, per passar 
on hi ha ara l’Espai d’Entitats, que 
abans era l’antic CAP. Després, per 
atzar, va haver-hi la possibilitat de 
construir aquest edifici, que ja exis-
tien com a Les Cases dels Mestres.

· Quines matèries oferiu?
Ara estem en 28 grups. Tenim la 
part d’idiomes, que fem anglès i 
alemany, que suposa un 42% més 
o menys de la feina que es fa a l’es-

cola. També oferim totes les TIC, 
que van en augment. També hi ha 
un grup important que es prepa-
ra per a les proves lliures d’accés a 
cicles formatius, de graduat d’edu-
cació secundària (GES) i el títol de 
l’ESO. Es tracta d’un grup impor-
tant, no per la quantitat sinó per 
la qualitat que podem donar. Tots 
els joves que no hem pogut promo-
cionar als instituts aquí tenen una 
altra oportunitat de tirar endavant.

· També teniu una oferta de co-
neixements culturals?
Tenim força demanda d’aquest 
tipus de formació. Vam començar 
fent tastets de temàtica de forma-
ció cultural molt generalistes, aptes 
per a qualsevol persona que tingui 
interès a formar-se. Vam comen-
çar l’any passat fent un grup que 
es deia ‘Entre l’art i la literatura’, 
que va tenir molt d’èxit, després 
vam fer una mica de cultura cine-
matogràfica i hi ha un altre de llen-
gua, cultura i societat. Aquest curs 
continuen i aquest any hem obert 
‘Apunts d’història’ i ‘Història de la 
literatura universal’. No volem que 
la gent vingui aquí a distreure’s, no 
som un centre cívic, som una es-
cola, i hi ha d’haver un cert nivell 
per prestigiar el que fem aquí, però 
també volem arrelar-nos.

Gemma
Garriga

Campdepadrós

Directora de l’Escola d’Adults El Roure Gros

a més de dirigir l’escola, és tècnica del projecte 
educatiu de caldes (pec). es pot dir que porta 
en vena el compromís per l’ensenyament. ella i 
els quatre professors més de l’escola lluiten per 
treure el centre de la invisibilitat en què ha estat 
durant molt de temps la formació per a adults. 

Jordi Rius

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


