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l magistrat, escriptor i vi·
atger espanyol de la Il·
lustració Francisco de Za·
mora ja parlava en un dels 
diaris dels seus viatges a 

Catalunya entre el 1785 i el 1790 de la 
peculiaritat dels horts de Caldes, que 
es regaven amb aigua calenta. Encara 
es conserva un mapa cadastral de 1853 
que mostrava les 147 parcel·les d’hor·
ta que hi havia a Caldes, que ocupaven 
12,85 hectàrees. El progressiu desen·
volupament immobiliari i industrial del 
segle XX va fer que les Hortes de Baix, 
actualment de 3,7 hectàrees, estigues·
sin cada vegada més degradades i gai·
rebé esdevinguessin un espai residual 
en estat d’abandonament. A això hi aju·
dava la contaminació de les aigües de 
sanejament de la sèquia Torrent Mar·
quès, que s’havia convertit en un espai 
de vessament directe del sanejament 
del centre de la ciutat, i que va adquirir 
la condició d’una claveguera a cel obert.

La degradació social i ambiental 
de les Hortes de Baix es va perllongar 
fins l’any 2012, quan la Taula Munici·
pal d’Espai Públic va recollir les petici·
ons generalitzades dels hortolans per 
disposar d’aigua neta, reactivar la pro·
ducció hortícola local i millorar la con·
nexió del nucli antic amb el seu entorn 
agrari patrimonial. 

El projecte per recuperar el siste·
ma de reg de les Hortes de Baix “va ser 
un encàrrec de l’Ajuntament, es trac-
tava de poder reactivar aquest espai 
en l’àmbit d’intervenció arquitectò-
nica però també funcional. Vam vehi-
cular el projecte a través d’un procés 
participatiu amb els hortolans i a tra-
vés de la Taula d’Espai Públic, que va 
permetre, d’una banda, poder inter-
venir i decidir conjuntament amb la 
comunitat d’hortolans què feia falta 
fer i quines intervencions s’havien 
d’aplicar a les hortes”, explica Elena 
Albareda, una de les sòcies arquitec·
tes de la cooperativa Cíclica, que jun·
tament amb l’estudi CAVAA van idear 
el projecte. La iniciativa per endreçar 
tota la zona d’horta i dotar·la d’un sis·
tema de reg amb aigua neta presenta·
va un seguit de reptes: “Un d’aquests 
era el jardí de les hortes termals, és a 
dir, convertir aquest lloc residual en 
un inici en un jardí per a la gent de 
Caldes o que la gent de Caldes s’apro-
piés d’aquest espai per anar a passe-

Els horts que han relligat      l’eix de la rieraE
Jordi Rius MEDI AMBIENT | HORTES DE BAIX

La intervenció en aquesta zona periurbana de Caldes de Montbui i la millora del reg termal                     ha permès reconnectar el poble amb el camp i els hortolans

Aspecte d’alguns horts de les Hortes de Baix, amb l’església de Santa Maria al fons i la passera que cobreix la sèquia Torrent Marquès. > q. paSCuaL

jar”, assegura Jordi Calbetó, membre 
de CAVAA arquitectes. L’altre repte 
era, si més no, engrescador, perquè su·
posava haver de treballar braç a braç 
“en un espai on els arquitectes que 
estàvem intervenint érem els menys 
experts. Els hortolans ens guiaven, 
uns i altres, mútuament, a fer el pro-
jecte”, afegeix Calbetó.

El procés participatiu que es va 
engegar per a la materialització del 
projecte “va suposar la fundació de 
l’Associació d’Hortolans de les Hor-
tes de Baix, l’ASHOBCAL”, recorda 
Ricard Jiménez, actual president de 

l’entitat, que compta amb 44 hortolans 
d’un total de 68 horts. A part de les in·
tervencions en el sistema de reg o en 
l’accessibilitat a les hortes el projecte 
també buscava “recuperar la comu-
nitat que s’havia anat desarticulant. 
És un fet que passa molt amb paisat-
ges periurbans, que quan hi ha conta-
minació ambiental i degradació físi-
ca, hi ha degradació social”, constata 
l’arquitecta Elena Albareda.

TRES GRANS LÍNIES
D’ACTUACIÓ
El projecte va tenir tres grans línies 

44 hortolans 
tenen parcel·les a 
les Hortes de Baix

Des del 2019 
les hortes es reguen 
amb aigües termals 
amb dos torns 
setmanals

d’actuació: la construcció d’una bassa 
de recollida d’aigües termals i pluvials, 
la canalització de la sèquia Torrent 
Marquès cap al sistema de clavegue·
ram municipal, i la millora de l’eficièn·
cia de la recollida d’aigües termals so·
brants de balnearis i safareigs.

El projecte va promoure la revisió 
del sistema de reg i de les fonts existents 
per possibilitar l’acumulació, retenció i 
refredament de les aigües termals so·
brants dels balnearis i safareigs, amb es·
pecial interès sobre els Banys Termals 
El Safareig, que van entrar en funciona·
ment com a bany públic el 2015.
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Els horts que han relligat      l’eix de la riera Guia per introduir 
espècies autòctones 
d’hortalisses a les hortes

PLANTACIÓ | KM.0

Fa gairebé dos anys es va presen·
tar el llibre 12 mesos, 12 varietats lo-
cals editat de manera conjunta per 
l’Ajuntament de Caldes i el Con·
sell Comarcal, i signat per l’hor·
tolà calderí Jonatan del Amo. En 
paral·lel a la distribució de llibre, 
es va promoure l’hortolari de 12 va·
rietats d’hortalisses entre els hor·
tolans calderins perquè se sumes·
sin al cultiu d’aquestes varietats. 
El projecte incloïa oferir planter 
gratuït de cada varietat als horto·
lans de les Hortes de Baix i dels 
Horts Domèstics de Torre Mari·
mon. Aleshores es van repartir 
2.000 tomaqueres del Vallès als 
hortolans (entre aquestes les va·
rietats pometa, cor de bou, cirerol 
de Caldes, mala cara, nas de bruixa 
i bombeta de Caldes), i més enda·
vant es van repartir altres espèci·
es (pebrot groc, carbassa del violí, 
bròquil de Santa Teresa, col de pa·
perina, enciam negret i ceba agra). 
També es va repartir una petita 
part de llavor de blat de moro groc 
i vermell (una varietat de blat de 

moro de crispetes de Caldes) i de 
ravenet rosa llarg.
L’objectiu de la publicació era la re·
introducció d’aquestes varietats en 
els hàbits de cultiu i gastronòmics 
de proximitat, potenciant produc·
tes de temporada arrelats a la co·
marca i respectuosos amb l’entorn 
i tornar a l’hort el que és de l’hort.
De cada varietat, el llibre inclou 
una introducció al seu context 
històric i informació bàsica per 
assegurar l’arrelament i l’antigui·
tat d’aquestes hortalisses. A més, 
promou l’autosuficiència pagesa 
amb informació sobre com guar·
dar llavors i la millor manera de 
conservar·les per fer els seus pro·
pis planters.
Del llibre se’n van fer 400 exem·
plars, dels quals 150 es van dis·
tribuir gratuïtament entre els 
hortolans locals. La resta es van 
distribuir en diferents esdeveni·
ments agrícoles de la comarca, com 
la Fira del Tomàquet o la Fira del 
Planter de Santa Eulàlia de Ronça·
na entre d’altres.

Es va incorporar una bassa 
de compensació a sota del balne·
ari Broquetas i una bassa de reg 
per refredar i emmagatzemar 
aigua termal a les hortes, i algu·
nes modificacions puntuals al sis·
tema de sèquies per a incorporar 
aquest elements i una ampliació 
a dos torns per setmana del reg.

La definició d’aquesta obra 
va tenir en compte aspectes que 
facilitaven la gestió i el control 
de l’aigua per part dels regants, 
com la creació d’un recorregut 
de l’aigua vist, la circulació de 
l’aigua sempre per gravetat i la 
possibilitat d’aïllar la bassa del 
sistema actual perquè es pogu·
és seguir regant sense aquesta 
si fos necessari.

Per a la depuració de la 
bassa es va optar per un sistema 
de tractament vegetal, instal·lant 
plantes flotants a la bassa que 

s’adapten al nivell de profunditat 
variable i que s’alimenten dels mi·
nerals típics de l’aigua termal.

També es va cobrir la sèquia 
amb una passera de fusta per con·
nectar amb el camí públic que ar·
riba fins al centre de l’espai de les 
Hortes de Baix. “Un dels canvis 
substancials va ser  poder fer un 
accés sobre el torrent de la Sè-
quia Marquès, un camí accessi-
ble on tots els ciutadans podien 
endinsar-se amb el respecte de 
la separació que dona un camí 
segregat, com si sobrevolés les 
hortes. El camí també forma 
part del que és el camí orbital; 
volíem és que hi hagués una con-
nexió entre la ciutadania i l’hor-
ta”, apunta el regidor d’Espais Pú·
blics, Jaume Mauri.

El projecte, que va tenir un 
pressupost de 93.881,58 euros, va 
guanyar ex aequo el Premi Euro·

peu de l’Espai Públic Urbà l’any 
2016 que organitza el CCCB. 

CANVIS EN L’ADOB
El fet que ara es regui amb aigua 
més neta però totalment termal 
ha obligat a “canviar l’adob de la 
terra. Abans calia adobar-la poc, 
és clar que el que en treies, ves 
a saber quina garantia sanitària 
tenia”, apunta el president d’AS·
HOBCAL. Jiménez afegeix que els 
hortolans s’estan acabant d’adap·
tar a aquesta nova aigua: “Ha 
estat un procés lent. Al principi 
es va acabar l’execució del pro-
jecte però realment fins que els 
tècnics no han aconseguit tro-
bar i desconnectar tots els và-
ters que han anat a parar al sis-
tema ha passat temps”. Es pot 
dir que des de principis del 2019 es 
rega amb aigua termal i una part 
d’aigua freda que prové d’un pou.

La intervenció en aquesta zona periurbana de Caldes de Montbui i la millora del reg termal                     ha permès reconnectar el poble amb el camp i els hortolans

Varietats de tomàquets pròpies de Caldes. > 12 MeSoS, 12 varietatS LoCaLS

Bassa de reg per refredar i emmagatzemar aigua termal a les hortes envoltada de tanca vegetal. > J. riuS
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A Espanya ja són 120 les persones 
infectades pel coronavirus, de les 
quals 117 són casos actius i tres ja 
han rebut l’alta mèdica. A Catalunya 
saltaven les alarmes quan es dona·
ven a conèixer els primers casos la 
setmana passada, els quals de mo·
ment sumen 14 diagnòstics. El saldo 
mundial d’aquesta epidèmia supe·
ra els 3.000 morts, mentre es dispa·
ren els contagis a Itàlia i Corea del 
Sud. L’alarma social està servida, i 
les mascaretes es converteixen en 
el producte més sol·licitat a les far·
màcies d’arreu del món...
Carles Monsó, metge de família del 
CAP de Caldes de Montbui explica 
que “Catalunya té una estructu-
ra sanitària prou desenvolupada 
per fer front a l’epidèmia” i afegeix 
que “la mascareta no és necessà-

sALUT | CORONAvIRUS 

Dr. Carles Monsó:“La mascareta no és necessària per anar pel carrer”

El cap de setmana del dissabte 14 
i diumenge 15 de març Caldes de 
Montbui celebrarà la 12a edició 
del Mercat de l’Olla i la Caldera, la 
cita ineludible amb la gastronomia 
de proximitat i l’aigua termal que 
cada any acull milers de visitants 
d’arreu del país i de l’estranger.  
El Mercat –que va nèixer fa 11 anys 
sota el lema “Fem bullir l’olla”– és 
un homenatge a la gastronomia 
més propera i a l’esforç per la qua·
litat dels productors catalans. 
El centre històric de la vila termal 
s’omplirà de nou d’un centenar de 
parades amb productes gastronò·
mics i artesans, i oferirà infinitat 
de tallers i activitats, adreçades a 
tota la família, perquè grans i pe·
tits gaudeixin d’una experiència 
gastronòmica inigualable.
A tot això, no hi faltarà la singula·
ritat calderina que cada any con·
centra llargues cues a l’epicentre 
del casc antic: l’olla més gran de 
Catalunya, amb 1.500 litres de ca·
pacitat, on es cuinaran llenties i ci·
grons amb aigua termal i al foc de 
llenya. La cocció s’acompanyarà 
amb xoriço calderí.
D’altra banda, a més d’assaborir 
el plat estrella del Mercat, els visi·
tants també podran gaudir d’altres 
plats cuinats a través de les acti·
vitats anomenades “tastaolletes”, 
que també tindràn lloc a la plaça 
de la Font del Lléo. Com aquesta, 
es disposaran molts d’altres ta·
llers, dirigits al públic infantil i en 
horari de matí i tarda, a la plaça de 
Can Rius. Els dos espectacles in·
fantils, aptes per a tota la família, 

Tot a punt per a la 12a gran bullida d’olla 
GAsTRONOMIA I TERMALIsME | MERCAT

Caldes acollirà la nova edició del Mercat de l’olla i la Caldera els dies 14 i 15 de març 

els primers casos diagnosticats de la malaltia Covid-19 a Catalunya incentiven l’alarma social entre la població

se celebraran dalt de l’escenari de 
la plaça de l’U d’Octubre.
No obstant això, els adults tam·
poc perdran passada amb 
l’“AsSALT al mercat”, la terce·
ra edició de “L’anada d’olla del 
2020”, que enguany constarà d’un 
ràpel guiat des de la finestra més 
alta de l’Ajuntament, situat a la 
plaça de la Font del Lleó. 

D’altra banda, coincidint amb el 
Mercat i en sintonia amb l’ho·
mentage al fet termal, arrencarà 
la campanya gastronòmica “Se’ns 
en va l’olla!”, en què restauradors 
calderins ofereriran un plat estre·
lla singular dins de la seva carta 
del 14 al 22 de març. 
Finalment, i també en el context 
del gran esdeveniment gastronò·

mic calderí, el Museu Thermalia 
inaugurarà una exposició de re·
ferència dedicada al termalisme. 
Aquesta instal·lació és un recor·
regut interactiu, suggeridor i mo·
dern per explicar històries cente·
nàries sobre els lligams de la vila 
amb el fet termal, sobre les propi·
etats de l’aigua medicinal i la sin·
gularitat calderina. 

ria per anar pel carrer, només té 
sentit per evitar el contacte en 
llocs de convivència obligada, com 
en la valoració de pacients o a ur-
gències d’hospitals”. 
El coronavirus, que rep aquest nom 
per tenir aspecte de corona, presen·
ta símptomes similars als de la grip: 
“Normalment causa llagrimeig, 
secrecions nasals, esternuts, do-
lors musculars i articulars, i 
febre”. Tot i poder aplicar mesu·
res de suport com analgèsics, anti·
tèrmics o hidratació, Monsó expli·
ca que el virus “es cura per si sol” 
però puntualitza que “pot compli-
car-se en alguns casos i provocar 
pulmonia amb afectació respira-
tòria”. Només en casos extrems pot 
causar la mort: “aproximadament 
en un 0,7% del total”. 

Aquest diumenge 8 de març, Caldes 
viurà una nova oportunitat per ad·
quirir productes i serveis de tempo·
rades anteriors a preus més com·
petitius. És la cita ineludible del 
comerç que sempre se celebra entre 
el febrer i març de cada any, la clàssi·
ca Fira Fora Stocks organitzada per 
la Unió de Comerciants i Industrials 
de Caldes de Montbui (UCIC). 
A partir de les 10 hores del matí, 
unes “25 botigues i associacions 
de la vila termal”, segons informa 
l’UCIC, vestiran el carrer Major 
amb tot el seu estoc a preus més 
baixos.  S’hi trobarà des de roba 
i complements a articles per a la 
llar, gastronomia i, fins i tot, aca·
dèmies d’idiomes…
La Fira, però, no només convida·
rà a comprar a preu de ganga, sinó 
també a col·laborar amb la campa·
nya de donació de sang, organitza·
da pels Bombers Voluntaris de Cal·
des, que s’hi instal·larà fins a les 14 h. 
D’altra banda, els més petits comp·
taran amb activitats especialment 
pensades per a ells. En aquesta 
ocasió, els menuts podran gaudir 
d’un taller de pintacares i els ti·
quets es podran adquirir, gratuï·
tament, als comerços participants. 

Nova edició de la 
Fira Fora Stocks

COMERÇ | 8 DE MARÇ

Per a aquest virus encara no exis·
teix vacuna, així que la prevenció és 
el millor aliat: “Es transmet per go-
tetes de saliva a través de l’aire, o 
sigui que hem de prendre les ma-
teixes mesures que amb la grip”. 
Exemples d’aquestes són “evitar 
aglomeracions, rentar-nos so-
vint les mans, evitar el contacte 
directe amb altres persones i pro-
tegir-nos en tossir”. En aquest cas 
també s’aconsella “no viatjar a paï-
sos amb alta incidència i evitar els 
llocs amb possible alta concentra-
ció del virus (com els ambulatoris 
o les urgències)”. 
El més important, aclareix Monsó, 
és saber que “davant de qualsevol 
dubte s’ha de trucar al 061, que 
és qui gestiona tot allò relacionat 
amb aquesta epidèmia”. 

Preparació de les llegums durant la celebració del MErcat de l’Olla i la Caldera de 2019. > q. paSCuaL

Imatge que recrea el virus Covid-19 causant del coronavirus. > unSpLaSh

Edició anterior de la fira. > Cedida
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Se celebren 10 anys de la 1a consulta 

Es preveu acabar el projecte d’ampliació 
i remodelació aquesta tardor 

Enguany se celebra el 10è aniversari de la primera consulta popular 
per la independència de Catalunya organitzada a Caldes de Mont·
bui.  En motiu de la commemoració d’aquesta efemèride, divendres 
passat, 28 de febrer, a les 20 hores, va celebrar·se una conferència a 
càrrec de l’historiador Josep Ma Solé i Sabaté i d’Uriel Bertan a la 
Sala de Cuines de l’Espai de Can Rius. 
Solé i Sabaté, un dels promotors del moviment de les consultes per 
la independència a Catalunya, va posar el focus en el context en què 
es van desenvolupar les consultes. D’altra banda, el segon participant 
a l’acte, Bertan, va posar l’accent en la manera com es va organitzar 
el moviment popular transversal, i en la manera com es va estendre 
arreu del territori català. 
L’ANC de Caldes, en el marc d’aquest 10è aniversari, ha organitzat una 
exposició fotogràfica que pot visitar·se a El Centre fins al 28 de març. 

El projecte d’ampliació i remodelació del CAP Joan Mirambell i Folch 
de Caldes que havia de finalitzar a mitjans de l’any passat, ha ajornat 
la data aproximada de culminació a aquesta tardor: “Diverses difi-
cultats en les fases de les obres han endarrerit els terminis previs-
tos inicialment”, informa el Departament de Salut de la Generalitat.
Les obres al centre sanitari calderí signifiquen una ampliació de més 
de 466 m2 i una remodelació d’uns 508 m2, tant a la planta inferior com 
a la superior. Algunes de les millores més significatives són l’obertura 
de consultes específiques, “que permetran acollir el servei d’odon-
tologia”, i la creació de nous espais, “com la sala d’educació sanità-
ria que permetrà fer sessions grupals”. 

CONFERÈNCIA | ANC CALDES  

OBREs | CAP CALDES

NOTÍCIES BREUs

DONEs | ENTITAT

La Forca, nova associació en clau de lluita
Niu, expressió, acció, feminisme i empoderament. Són alguns dels termes 
que descriu la nova associació amb seu a Caldes, La Forca; un punt de 
partida “per gestionar, elaborar, programar i difondre propostes que 
promoguin la cultura i la conscienciació popular amb perspectiva de 
gènere”, explica el col·lectiu a les xarxes socials.  
“La Forca té color i personalitat gràcies a Berta Mayol”, dissenyadora 
gràfica que ha creat el logotip del col·lectiu. L’element de la forca, espai 
amb què van matar tantes dones en temps passats, “ara canvia de bàn-
dol i ens representa”, explica Mayol. Per aquest motiu, “la forma de la 
forca s’introdueix dins del logotip, un logotip que també crida, gas-
tat, aguerrit com les dones, però amb força i potència per capgirar 
la història”, seguia la dissenyadora. 
A pocs dies per celebrar el Dia Internacional de les Dones, aquest diumen·
ge neix La Forca, “un ancoratge del present vers el passat, per donar 
visibilitat al feminicidi històric que també va tenir lloc a Caldes”. 

Demà dimecres 4 de març s’inici·
en les jornades de portes obertes 
dels centres educatius de Caldes 
de Montbui, xerrades informatives 
i visites guiades de les escoles i ins·
tituts de la vila, que s’allargaran du·
rant tot el mes de març i d’abril. 
La primera cita tindrà lloc a l’Esco·
la Montbui, que demà estrena aquest 
període a les 17:30 h. Un dia després, 
el 5 de març, es repetirà la jornada a 
les 9:30 h, i li agafarà el relleu l’Escola 
Pia, centre que celebrarà la xerrada 
informativa sobre els cursos d’edu·
cació secundària a les 20 h. Aques·
ta mateixa escola celebrarà la resta 
de sessions de portes obertes al llarg 

Les escoles obren les seves portes

Visita guiada de l’Escola Montbui durant les jornades de portes obertes d’anys anteriors. > i. hiJano

d’aquest dissabte al matí.
L’Institut Pic del Vent serà el se·
güent centre que obrirà les portes, 
concretament el dijous 12 de març 
a les 18 h. I un dia després, el 13 de 
març, l’Escola Pia convida les famíli·
es al “Tasta l’escola”. La cita següent 
tindrà lloc a l’Escola El Farell, d’edu·
cació infantil de 2n cicle i primària, 
que ha concertat la xerrada i la visita 
guiada el dissabte 14 de març a les 10 
h. Aquest centre repetirà sessions el 
dimecres 18 i dijous 19 de març, amb·
dues en horari de tarda. 
Als volts d’aquestes dates, l’Escola 
El Calderí també convida les famí·
lies a conèixer el seu centre. Serà el 

dimarts 17 de març a les 17:30 h, i el 
20 de març a les 9:30 h i 15 h. 
L’Institut Manolo Hugué serà el dar·
rer centre calderí a celebrar les jor·
nades de portes obertes: el dilluns 16 
de març a les 17:30 h, i el dilluns 27 
d’abril a la mateixa hora. 
Finalment, a l’abril serà el torn de 
les escoles bressol municipals: el 17 
d’abril, a les 17:15 h, a l’Escola Ge·
gant del Pi; el dissabte 25 d’abril, 
a les 10 h, a La Lluna, i dissabte 18 
d’abril, a les 11 h, a l’Escola Peixets. 
L’última data es destina a l’Esco·
la d’Adults El Roure Gros, centre 
que obrirà les el dijous 4 de juny a 
les 11 h i 18 h. 

EDUCACIÓ | JORNADES DE PORTES OBERTES

aquesta setmana comença el període de xerrades informatives 
i visites guiades als centres educatius de Caldes de Montbui

La línia e9 incorpora 6 noves expedicions d’anada i 8 de tornada

MOBILITAT | TRANSPORT URBÀ 

S’amplia la connexió entre Caldes i Bcn 

El Departament de Territori i Sostenibilitat va esco·
llir la vila de Caldes de Montbui per presentar, ahir 
dilluns 2 de març, l’ampliació del servei de bus exprés.
cat que connecta el Vallès amb Barcelona.
A partir d’ara, la línia e9 que connecta Caldes amb la 
ciutat comtal incorpora 6 noves expedicions d’anada 
i 8 de tornada. En aquest mateix sentit, també s’han 
millorat les línies e7, que connecta Vall de Tenes i Bar·
celona; e10, entre Sentmenat i Barcelona, i l’e21 entre 
Mollet i Barcelona. 
El director de Transports i Mobilitat, David Saldo·
ni, va presentar aquestes millores del transport pú·
blic en bus d’altes prestacions a diferents poblacions 
del Vallès, i ho va fer des de l’Estació d’Autobusos de 
Caldes, amb també l’assistència de l’alcalde, Isidre 
Pineda i d’altres alcaldes i alcaldesses de poblacions 
vallesanes. També hi van assistir representants de 
l’empresa de transport que presta el servei, Sagalés. 
Durant la presentació, Saldoni ha explicat que aques·
tes línies suposen més de 5 milions d’usos a l’any, dels 
quals la línia Caldes de Montbui – Barcelona en re·
porta més de 2 milions d’usos anuals. 
Amb aquestes noves expedicions, el Departament de 

Territori i Sostenibilitat continua avançant en el seu 
compromís de millora de la mobilitat a la zona de bai·
xes emissions de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(ZBE) en vigor des de l’1 de gener de 2020.

Grup representatiu de l’ampliació del servei. > aJ. CaLdeS
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quest diumenge és 8 
de març, dia interna·
cional de les dones 
treballadores. En 
motiu d’aquesta as·

senyalada data, al darrer Ple muni·
cipal es va aprovar una moció que, 
entre d’altres qüestions, declarava 
Caldes municipi feminista i adhe·
ria la nostra vila al Decàleg per a la 
construcció de ciutats feministes.
Celebrem aquests avenços, com 
no podria ser d’altra manera; tan·
mateix, cal actuar de forma deci·
dida perquè el títol de municipi fe·
minista sigui una realitat. Cal que 
Caldes posi al centre del funciona·
ment social la vida i tot el que la fa 
possible, en unes condicions dignes 
per a les classes populars en gene·
ral i per a les dones en particular.
Volem que el feminisme sigui un 
eix transversal, una mirada glo·
bal sobre les polítiques del muni·
cipi. Amb aquesta objectiu, des de 
la CUP proposem algunes mesures 
d’urgència, realitzables a curt ter·
mini, que poden ser les primeres 
pedres sobre les quals construir un 
poble on totes hi tinguem cabuda.
En primer lloc, i com ja fa massa 
temps que repetim, apostem per 
la creació d’un pla d’igualtat propi 
del nostre municipi. En la mateixa 
línia, cal dotar la Regidoria d’Igual·
tat, Feminisme i Polítiques LGBTI+ 
d’una tècnica pròpia. Fins al mo·
ment, però, no hem vist cap partida 
pressupostària destinada a tal fi.
D’altra banda, considerem fona·
mental la formació de les treballa·
dores de l’Ajuntament i d’empreses 
contractades per aquest en matè·
ria d’igualtat i polítiques LGBTI+. 
La casa ha de donar exemple per 
tal d’incentivar la formació sobre 
aquesta qüestió. Així mateix, cal 
que totes les entitats del municipi 
rebin formacions en aquest sentit, 
incloent especialment la preven·
ció de les violències masclistes i 
LGBTI+fòbiques.
Finalment, cal un punt de referèn·
cia al municipi que visibilitzi fora 
de l’Ajuntament l’aposta pel femi·
nisme i atorgui una atenció espe·
cialitzada a les dones i el col·lectiu 
LGBTI+. Aquest ha de funcionar 
com a punt informatiu, gestio·
nat per personal especialitzat en 
matèria de gènere, que permeti 
adreçar les veïnes als serveis cor·
responents (sanitaris, socials…), 
proporcionar·los informació i su·
port, i recollir les necessitats que 
tinguin en aquest àmbit.

CUP - Caldes

A
Feminisme per 
canviar-ho tot

aldes de Montbui, a 
més de ser un mag·
nífic poble on viure, 
és un indret ideal on 
fer turisme. Seria 

fantàstic que aquesta veritat que 
coneixen els milers de persones 
que ens visiten cada any la recor·
déssim nosaltres, la gent que hi re·
sidim. Perquè viure·hi també ha de 
ser gaudir de totes les possibilitats 
que la nostra vila ens ofereix, hem 
de prendre consciència del que so·
vint ens estem perdent.
El Museu Thermalia, un espai im·
pressionant avalat per segles d’his·
tòria, és per a molts encara desco·
negut. Hi ha qui no sap que entre 
les seves parets hi ha quadres de 
Picasso que complementen l’exten·
sa obra de Manolo Hugué. Però és 
que, a més, pròximament s’inaugu·
ra la primera exposició permanent 
sobre termalisme del país! Per tant, 
calderines i calderins teniu una 
bona excusa per tornar a visitar el 
Museu Thermalia o per anar·hi per 
primer cop. 
Actualment ja podem presumir de 
tenir un recorregut termal a l’aire 
lliure com pocs existeixen. Un re·
corregut que es pot fer guiat pels 
professionals del museu, de mane·
ra gratuïta, per a tots els vilatans 
i vilatanes. Un recorregut que tots 
hauríem de fer almenys una vegada 
a la vida i que ara es complementa 
amb aquesta genial exposició. La 
nova exposició compta amb un au·
diovisual excepcional i unes mag·
nífiques explicacions que de ben 
segur us sorprendran. 
Durant la darrera Taula de Turis·
me, en què vam seure gairebé vint 
persones, es van acordar noves 
propostes per potenciar el turisme 
a Caldes: la promoció de la cinque·
na Via del Pinxo, la creació d’unes 
jornades sobre el tomàquet, la dis·
tribució de 200 domassos per a de·
corar les finestres i balcons durant 
el proper Escaldàrium o l’edició de 
plànols sobre senderisme. De totes 
les iniciatives aprovades, però, una 
en destaca especialment: uns nous 
vídeos promocionals sobre Caldes 
dirigits especialment a la gent del 
poble, amb la voluntat de fer·nos 
adonar que potser no en sabem 
tant com ens pensem, del lloc on 
vivim, que algunes de les coses que 
creiem saber no són certes i que 
ens estem perdent una riquesa cul·
tural d’un valor incalculable. 
És clar que ser de Caldes no impli·
ca saber·ho tot de Caldes, però us 
animo a fer·ho i a ser els millors tu·
ristes que un poble com el nostre 
pot tenir, la seva gent.

es del 2002 els Ajun·
taments de Sent·
menat i Caldes de 
Montbui hem exigit 
a la Generalitat de 

Catalunya la construcció de la va·
riant Caldes·Sentmenat. L’abril del 
2006, la direcció general de carre·
teres va anunciar la realització de 
l’estudi informatiu de la variant, 
que pocs mesos després va estar 
en exposició pública però, desgra·
ciadament, el procés fins a l’apro·
vació del projecte es va prolongar 
fins al 2008, data en què la Gene·
ralitat havia acordat la redacció, i 
van traslladar el compromís d’inici·
ar les obres al llarg del 2010.
El 6 de novembre del 2009 va tenir 
lloc una nova reunió en el marc de 
la qual el secretari general de Mo·
bilitat i el director general de Car·
reteres van comunicar als respec·
tius alcaldes que la Generalitat no 
procediria a complir els compro·
misos adquirits en relació al pro·
jecte de construcció de la variant 
Caldes·Sentmenat, ja que és un 
pressupost amb un cost molt ele·
vat, en conseqüència, queda pos·
tergada de manera indefinida l’exe·
cució d’un projecte que tan sols  
amb poc més d’un any el conseller 
es comprometia a incloure en els 
pressupostos del 2010.
Des del grup municipal del PPC 
no compartim la decisió presa en 
el seu moment per la Conselleria 
de Política Territorial  i conside·
rem que perjudica molt la quali·
tat de vida dels veïns i veïnes amb 
elevats riscos d’accidentalitat i els 
nombrosos problemes de conta·
minació i soroll associats al pas 
de gairebé 18.000 vehicles diaris, 
molts de gran tonatge, pel centre 
urbà de Caldes de Montbui i Sent·
menat, atenent així una necessitat 
que els ajuntaments i veïns de tots 
dos municipis han reclamat des de 
fa nombrosos anys.
Per aquests motius exposats, el grup 
municipal del PPC hem presentat 
una esmena als pressupostos de la 
Generalitat 2020 reclamant un cop 
més que s’hi inclogui el projecte de 
la variant Caldes·Sentmenat.

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

C D
Els millors
turistes de Caldes 
de Montbui

La variant Caldes-
Sentmenat, una 
reivindicació 
oblidada pel govern 
municipal

ovint, el govern mu·
nicipal fa pública la 
creació de diferents 
comissions d’estudi, 
de treball, redactora 

i altres noms versemblants a tra·
vés de comunicat de premsa poste·
rior al Ple. Aquestes comissions ser·
veixen per treballar qüestions amb 
freqüència rellevants que finalment 
acaben repercutint en com s’apro·
ven diferents normes, ordenances, 
reglaments, etc. que afectaran a la 
totalitat dels vilatans i vilatanes. A 
tall d’exemple, el punt núm. 6 del 
Ple del passat 28 de febrer: “Desig·
nar la comissió d’estudi encarrega·
da de redactar el text de la memò·
ria per a la creació del Servei per a 
la construcció d’escomeses a parti·
culars a Caldes de Montbui”, expe·
dient 907/2020.
Reglamentàriament, aquestes co·
missions han de ser paritaries entre 
regidors/es i tècnics (normalment 
4 polítics i 4 tècnics) i, amb l’argu·
ment de que el govern ha de gover·
nar, sempre la part política només 
està representada per represen·
tants del partit que governa. Aquest 
fet fa evident que només es té en 
compte l’opinió del 53% de la pobla·
ció de Caldes; l’altre 47%, que som 
els representants de la resta de vila·
tans, no tenim veu (i ja no diem vot), 
en qualsevol de les referides comis·
sions a través de les quals es deci·
deixen multitud de temes que ens 
afecten a tots i a totes. Amb aques·
ta forma de procedir només es re·
cull l’opinió d’una part dels repre·
sentats i, és en aquest sentit que cal 
posar de manifest que regidors/es 
de l’ajuntament ho són els del go·
vern però també els de l’oposició.
En diferents ocasions hem dema·
nat que els regidors de la oposició 
també poguéssim participar (enca·
ra que fos un sol regidor de l’opo·
sició i rotatòriament), a aquestes 
comissions per tal de poder fer 
aportacions des d’un prisma dife·
rent, i a la vegada tenir coneixe·
ment directe de les qüestions que 
es tracten. Estem segurs que con·
sensuant les millors solucions per 
aquests aspectes importants maxi·
mitzarien els acords entre els dife·
rents grups municipals.

Junts x Cat - Caldes de Montbui

S
La designació de 
comissions o el 
rodet de la majoria
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es del mes de setem·
bre passat, el grup 
municipal del PSC 
de Caldes estem re·
unint·nos amb enti·

tats, associacions, moviments so·
cials i amb tota persona que vulgui 
tractar algun tema amb nosaltres.
La finalitat d’aquestes reunions és 
poder prendre el pols al panora·
ma associatiu de Caldes. Recollir 
les seves inquietuds, necessitats, 
projectes de present i de futur. De 
la mateixa manera, aprofitem per 
compartir les nostres propostes 
per fer realitat el Caldes que volem, 
respondre qualsevol dubte sobre 
els nostres posicionaments i posar 
mà estesa a tots els col·lectius a 
l›hora de representar la seva veu 
al nostre Ajuntament.
Entenem que la millor forma de 
complementar el nostre programa 
electoral a l’hora de fer propostes 
als pressupostos municipals o auto·
nòmics és amb les nostres entitats, 
que ens aporten visions i coneixe·
ments molt diversos sobre la nos·
tra població. Per això algunes de les 
esmenes al pressupost municipal 
d’enguany ja sortiran fruit d’aques·
tes trobades. I la nostra intenció és 
seguir fent·ho durant els anys vi·
nents, mantenint, així, un contac·
te proper i humà amb el nostre as·
sociacionisme.
Recordeu que podeu contactar 
amb nosaltres per Twitter @psc_
caldes i Instagram psc_caldesde·
montbui. També podeu enviar·nos 
missatges a caldesdemontbui@so·
cialistes.cat.

D
El pols de 
l’associacionisme 
calderí

* Aquest és l’escrit corresponent al 
Calderí del 18 de febrer, perquè no 
hem disposat de l’actualitzat per a 
aquesta edició
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El judes
Les xarxes van esclatar 
contra l’exconseller Santi 
Vila per gosar demanar 
que la Caixa de Solidari·
tat es fes càrrec de la fian·
ça que li ha imposat el jutjat 
d’Osca, per valor de 216.000 
euros, per no haver lliurat 
a Aragó les 44 obres d’art 
del Museu de Lleida mal·
grat l’ordre judicial.
Li han dit de tots colors. 
Ras i curt, que no és me·
reixedor dels diners de la 
Caixa de Solidaritat per·
què el dia abans de la de·
claració de la DUI va dimi·
tir, va deixar el govern, ja 
que ell apostava per la convocatòria d’eleccions.
A l’exconseller Lluís Puig , processat en la mateixa 
causa, el jutge li ha imposat una fiança de 88.000 
euros que en aquest cas sí que s’han pagat de la 
Caixa. Puig és a l’exili, va fugir després de la DUI.
El cas arrenca el 2015, quan un jutjat de prime·
ra instància d’Osca va anul·lar les compraven·
des de les obres fetes per la Generalitat entre el 
1983 i el 1992, dona la raó a Sixena i n’ordena el 
trasllat immediat.
La Generalitat, quan Vila era conseller de Cul·
tura, va recórrer contra totes les decisions ju·
dicials al·legant la unitat de la col·lecció, però 

es van desestimar.
Els exconsellers Puig i Vila 
no van atendre la sentèn·
cia per decisió col·legiada 
de tot el govern, que la con·
siderava injusta.
Vila, abans d’acudir a la 
Caixa de Solidaritat, va 
demanar que la Generali·
tat es fes càrrec de la fian·
ça, però també es va tro·
bar amb una negativa com 
a resposta. Ara, ha portat 
l’escriptura de casa seva a 
la jutge com a aval i espe·
ra que la taxació doni per 
cobrir la fiança imposada.
Puigdemont mateix ha in·

tervingut per demanar que s’ajudi Vila igual 
que s’ha ajudat Puig. L’expresident Mas, a qui la 
Caixa de Solidaritat ha pagat la fiança requerida 
pel tribunal de comptes pel 9N, també ha volgut 
intercedir per ell.
Però no hi hagut res a fer, per a molts dels qui fan 
donatius a la Caixa Vila és un judes, un traïdor que 
va abandonar el vaixell just abans que naufragués.  
Queda clar que a ulls de determinats sectors de l’in·
dependentisme no es perdona dissentir i es consi·
dera il·legítim abandonar l’equip si no es combre·
ga amb la seva manera de fer, mentre s’entronitza 
els que van posar milers de quilòmetres pel mig.

ARTICLE D’OPINIÓ

MARIA NúRIA REvETLLE

PERIODISTA
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Més de 600 persones van desfilar en comparsa a la rua de Carnestoltes i el Ball de diables va cremar el ninot                             dedicat al desequilibri de valors de la societat actual a la plaça de la Font del Lleó

La disbauxa ocupa Caldes de        Montbui per Carnaval

Sobre aquestes línies, ‘Els guadians de la terra’ de Step by step va guanyar el premi a la 
millor comparsa. Al costat els pirates de la ‘Perla de Caldes’ van aconseguir el premi a la 
millor carrossa. A sota Muntanya Russa ‘Speed Menat’ premi a la més divertida. >J. Serra

FEsTEs | CARNESTOLTES

és de 600 persones van des·
filar en comparsa a la rua 
de Carnestoltes i el Ball de 
Diables va cremar el ninot 
dedicat al desequilibri de 

valors de la societat actual.
Amb disfressa o sense, milers de cal·

derins van viure el Carnestoltes 2020. La 
pista esportiva del Bugarai va ser l’escenari 
de les exhibicions de les comparses, grups i 
individuals que participaven en el concurs 
de disfresses d’enguany.

En acabat, la rua va sortir amb gairebé 
700 persones seguint un nou recorregut. La 
cercavila de persones llampants va recórrer 
tot el municipi fins a arribar a la plaça de 
la Font del Lleó, passant pels carrers Maria 
Aurèlia Capmany, Montserrat Roig, l’avin·
guda Pi i Margall i els carrers Major i Bellit.

ELS PREMIATS 
El premi a la millor comparsa, dotat amb 
300 €, va ser per a Step by Step by Mont·
se Estrada amb “Els guardians de la terra”. 
Les comparses guardonades amb premis 
de 200 € van ser: Muntanya Russa “Speed 
Menat”, amb el premi a la més divertida; 
Cors Contents de Música i Ritme, a la més 
empoderada; Be(e) Cau de l’AE El Pasqua·
let, a la més sostenible, i Paons Reials de 
l’Stage, a la més extremada.

Jorgina Díaz, cap de l’Agrupament Es·
colta El Pasqualet, ha explicat el perquè de 
la seva proposta: “Un dels valors de l’agru-
pament és el respecte al medi ambient i 
tenir cura de l’entorn natural. Per això, 
any rere any les nostres propostes de dis-
fressa tenen una declaració d’intencions 
doble. D’una banda, els materials sem-
pre són reutilitzats i reciclables. De l’al-
tra, fem un treball previ amb els infants 
i joves per conscienciar-los sobre la te-
màtica triada”.

Díaz també ha insistit en la importàn·
cia de visibilitzar el context actual a través 
de la comparsa: “Enguany, hem volgut 
posar l’accent en les abelles i la seva tasca 
vital per a l’ecosistema. Actualment, un 
dels indicadors de l’auge del canvi climà-
tic és la desaparició d’abelles. Per això, 
ens hem volgut disfressar d’abelles re-
volucionàries i fumigadors”.

El premi a la millor carrossa, reco·
negut amb 200 €, va ser per a Els Pirates 
de la “Perla de Caldes” de Vioques’s Fri·
ends; i el premi a la millor disfressa indivi·
dual, recompensat amb 100 €,  per a Rick 
& Mini Morty.

LA CREMA
DEL DESEQUILIBRI BLAU
Feta l’entrega de premis a la plaça de la 
Font del Lleó, el Ball de Diables va procedir 
a la crema del Rei Carnestoltes. Enguany, 
els alumnes d’ESO i batxillerat del Taller 
d’Art han volgut fer una crítica als valors de 
la societat en què vivim i la resta d’alumnes 
l’han elaborat. 

El resultat ha estat un personatge fe·
mení de color blau. Una dona sense proce·

M
Marta Puigdueta

dència amb una balança a cada mà. Al braç 
alçat hi duia representat el que més es va·
lora en l’actualitat: els diners, el poder i el 
consumisme. Al braç que quedava més baix 
es simbolitzava allò que s’hauria de pro·
moure i conservar per sobre de tot: l’eco·
logia i el respecte pel planeta.

Oriol del Castillo, cap de colla del Ball 
de Diables, ha valorat el nou espai per a la 
crema: “El ninot ha tornat a la plaça de la 
Font del Lleó després de molts anys cre-
mant-se al parc del Bugarai. Per als di-
ables és un orgull, ja que la plaça és un 
espai emblemàtic dels nostres actes com 
ara el correfoc o l’Escaldàrium”.

Castillo també ha valorat positivament 
la seva participació en la festa: “Estem 
molt contents de poder participar en 
aquest acte, que no seria possible sense 
la col·laboració de les calderines i calde-
rins i de les entitats culturals i artísti-
ques de la vila”.

El Carnestoltes 2020 ha estat el pri·
mer que s’ha acabat a la plaça de la Font 
del Lleó remodelada. Anteriorment, la rua 
i la crema del ninot es feien a la pista espor·
tiva del Bugarai. 

Més de 600
persones van 
desfilar a la rua de 
Carnestoltes

17
comparses van 
participar a la festa 
de Carnaval pels 
carrers de Caldes

Reina blava
era la imatge del 
Ninot que es va 
cremar a la plaça 
de la Font del Lleó
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FotoGaLeria a: www.CaLderi.Cat

Més de 600 persones van desfilar en comparsa a la rua de Carnestoltes i el Ball de diables va cremar el ninot                             dedicat al desequilibri de valors de la societat actual a la plaça de la Font del Lleó

La disbauxa ocupa Caldes de        Montbui per Carnaval

Homenatge a Àngels Rosés
El divendres dia 13 de març s’inaugurarà a la 
Sala Delger l’exposició participativa Absències, 
presència, Àngels Rosés homenatge i reconeixe·
ment a l’artista que va morir ara fa un any. És 
una exposició creada per Roser Bosch, Montse 
Carbonell, M. Eulàlia Poch i Ma Teresa Torras.

EXPOsICIÓ | SALA DELGER

NOTÍCIES BREUs

TERMALIsME | MOSTRA

Nova exposició 
permanent a Thermalia
El Museu Thermalia inaugurarà el 15 de març 
una nova exposició sobre termalisme. La nova 
proposta, que està repartida en 6 àmbits, 
incorpora una nova disposició dels espais, 
elements visuals i auditius, i nous espais i 
recursos.
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El recorregut que ha preparat enguany el Centre Excursionista de Caldes enfilarà fins 
a la Bassa Roja del Farell, on hi haurà la divisió de recorreguts. El més llarg pujarà fins 
al Pic del Vent i posteriorment passarà per la Font Falsa, una surgència natural d’aigua 
que només brolla quan plou molt. El recorregut curt anirà cap a la Serra Llisa i baixarà 
fins a l’alzina de les Tuies, on es retrobaran ambdós camins.

Aquest diumenge 8 de març se celebra la 
XIX edició de la Caminada de Caldes de Montbui

pocs esports se li resisteixen a aquest calderí que estrena cinturó negre primer dan 

Ernesto Hidalgo, un 
karateka amb empremta

El karateka en el moment de l’exhibició de kates en què va aconseguir el cinturó negre. A baix, durant el rodatge del documental ‘Down n’hi do’. > CedideS

KARATE | REPORTATGE 

o cal conèixer gaire l’Er·
nesto per veure que tot·
hom l’estima. En només 
una estona amb ell, es 
pot veure com tothom el 

coneix, el saluda, l’abraça i li pregunta 
com li va tot, ja que aquest calderí de 
22 anys amb síndrome de Down és un 
dels esportistes més actius de la vila i 
poques són les disciplines que se li re·
sisteixen. El karate, però, és l’últim es·
port que l’hi ha donat una alegria: ja és 
cinturó negre primer dan.

La síndrome de Down és una al·
teració genètica provocada per un cro·
mosoma extra del parell 21, responsa·
ble de disfuncions de tipus morfològic i 
bioquímic, que repercuteix en diversos 
òrgans, especialment el cervell, segons 
indiquen des de l’Associació Down Es·
panya, en què xifren en 34.000 el total 
de persones amb Down a Espanya. Una 
discapacitat, però, que mai li ha supo·
sat un fre en la seva vida diària per fer 
tot el que més li ha agradat.

“Ha fet esport d’ençà que va 
néixer” explica el seu pare, l’Arturo. 
De fet al cap de poques setmanes de 
néixer ja van començar a fer exerci·
cis per a nadons i des de llavors no ha 
deixat l’esport en 22 anys. Des d’hípi·
ca, a rugbi, passant per zumba i esgri·
ma, han estat alguns dels esports que 
ha practicat l’Ernesto, tot i que el ka·
rate potser és en què més ha destacat. 
“La meva mare, la Maria, va apun-
tar-me a karate quan tenia uns 10-11 
anys, per aconseguir més concentra-
ció i memòria” assenyala el lluitador, 
que remarca que “el karate és un es-
port molt seriós que em permet esfor-
çar-me i poder aconseguir bones pos-
tures, girs i tots els elements que es 
fan. És un esport de molta tècnica”.

Progressar en les arts marcials és 
força complicat, ja que requereix un es·
forç d’anys per arribar des del cinturó 
blanc al negre –que atorga el primer 
dan–, en què s’ha de passar per un total 
de nou graus i sis cinturons –blanc, groc, 
taronja, verd, blau i marró– abans d’ar·
ribar al negre, que en esport adaptat té 
només tres graus, o dan, en comptes de 
deu. “Per aconseguir el cinturó negre 
he hagut de memoritzar cinc kates i 
superar l’examen” diu amb orgull l’es·
portista del CN Caldes, que no descarta 
“aconseguir el segon dan” tot i que no 
ho considera “el final del camí”.

Ara, un reptes principals és arri·
bar als Jocs Paralímpics de París 2024, 
en què per primera vegada s’inclourà 
el karate adaptat, una disciplina, però, 
en què Catalunya i la Federació Catala·
na tenen un llarg camí per recórrer, ja 
que encara són a la cua en l’àmbit na·
cional. “Sé que serà complicat, però 
és un dels meus somnis i ho intentaré 
aconseguir” assenyala Hidalgo.

A banda del karate, l’Ernesto 

N
Albert san Andrés

també practica tenis i pàdel, dos esports 
més que va començar a practicar amb 
vuit anys i que també combinen la física 
i la tècnica que li permet desenvolupar 
una autonomia física envejable, perquè, 
a més, l’Ernesto també és model i actor 
i ha de mantenir una forma excel·lent. Li 
queda poc temps li queda en el seu dia a 
dia, perquè a banda dels tres esports que 
practica de manera regular també estu·
dia cuina en el restaurant escola Sinaí 
de Barcelona, ja que “m’encanta cui-

“El karate és un 
esport seriós i 
molt tècnic que em 
permet esforçar-me 
i poder aconseguir 
bones postures, girs 
i tots els elements 
que es fan. ”

Ernesto Hidalgo, 
esportista i karateka

nar i tot el que estigui relacionat amb 
aquest món”. En la seva faceta d’actor 
va ser un dels protagonistes del llarg·
metratge documental Down n’hi do di·
rigit per Mireia Ros, en què un grup de 
vuit joves amb discapacitat intel·lectual 
s’enfronten al repte d’un taller d’apro·
ximació al cinema, amb el guiatge de la 
directora del documental i amb què han 
guanyat diferents premis.

La faceta artística també arriba 
al món de la música, ja que l’Ernesto 

és un gran melòman, en especial del 
rock i el pop, i fins i tot de la música 
clàssica. Queen, els Beatles, Mecano o 
Abba són alguns dels seus grups favo·
rits, dels quals sovint acut a concerts 
tribut per gaudir de la música.

En definitiva, l’Ernesto és un ka·
rateka amb empremta els èxits espor·
tius del qual de ben segur sentirem a 
parlar en un futur pròxim, en què se·
guirà superant·se en qualsevol de les 
disciplines que practica.
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El Recam Làser Caldes celebrant la victòria a la Torre Roja. > M. CÀtedra 

El Touch Rugby Caldes ha inici·
at la campanya “Touch en Feme·
ní”, destinada a trobar “un equili-
bri entre homes i dones en aquest 
esport mixt”, segons ha destacat 
el responsable de la secció espor·
tiva, Marc Congost. La regidora 
d’Esports, Núria Carné, ha lloat la 
iniciativa “per posar al lloc que li 
pertoca l’esport mixt”. Per practi·

car aquesta modalitat de rugbi calen 
sis persones, de les quals tres han 
de ser dones. Actualment, a l’enti·
tat li calen dues dones més “com a 
mínim, si no hi pot haver penalit-
zació”, assegura Congost. La cam·
panya s’ha centrat en diversos car·
tells, un entrenament obert en cap 
de setmana al mes de març per a 
dones que vulguin conèixer aquest 

esport, i finalment, el diumenge 26 
d’abril, una xerrada·col·loqui sobre 
el rugbi en femení amb la presència 
de la sotspresidenta de la Federació 
Catalana de Rugby, Mercè Pérez, i 
la vicepresidenta segona del Rugby 
Club L’Hospitalet, Yolanda Españó. 
Queda per confirmar la presència 
de la calderina Anna Puig, jugado·
ra de la UE Santboiana. > j. RIUS

TOUCH RUGBI | INICIATIvA 

Els tres punts es queden a casa 
El Recam Làser Caldes va sumar un 
nou triomf a l’OK Lliga després d’im·
posar·se per 6 a 2 al Club Patí Vic a 
la Torre Roja. Xavier Rovira va fer 
l’1 a 0 en una jugada afortunada en 
què la seva passada a l’interior de 
l’àrea va ser desviada per un juga·
dor rival, que va introduir la bola a la 
porteria de Burgaya. Cristian Rodrí·
guez va rematar un llançament llu·
nyà d’Alexandre Acsensi i va fer el 
2 a 0. A la represa els calderins van 
anotar el 3 a 0 per mitjà de la 10a 
falta dels osonencs. El partit sem·
blava resolt, però un gol de Monte·
ro i una gran acció personal de Litus 
Sánchez van tornar l’emoció al par·
tit amb el 3 a 2. Marcos Blanqué, que 
prèviament havia errat la 15a falta 
dels de López, va fer el 4 a 2 amb un 
fort xut des de la frontal. Al minut 
45, Cristian Rodríguez va tancar el 
seu hat·trick personal des del punt 
de penal. Finalment, Ferran Rosa va 
anotar el definitiu 6 a 2 en el darrer 
segon del partit i va transformar una 
nova directa. > PREMSA CH CALDES

HOQUEI | OK LLIGA 

Campanya “Touch en Femení” per a un esport mixt

Dos nedadors del CN Caldes es proclamen 
campions amb la Selecció Catalana
Carolina Oliveira i Àlex Jiménez són els dos nedadors alevins del Club 
Natació Caldes que han disputat, amb la Selecció Catalana, el Campi·
onat d’Espanya Aleví de Natació de seleccions autonòmiques, celebrat 
a Oviedo. L’actuació dels joves nedadors va sumar puntuacions per·
què, finalment, Catalunya tornés a proclamar·se primera classificada 
en la competició nacional, en aquest cas seguida d’Andalusia i Balears. 
Carolina Oliveira, d’una banda, va quedar en 2a posició en el relleu 
4x200 lliures i en els 400 lliures, 4a posició en els 200 i 800 lliures i 
14a en els 100 lliures amb la millor marca personal. El seu company 
de club, Àlex Jiménez, va quedar en 1a posició en els relleus 4x200 i 
4x100 lliures, 3a posició en la prova dels 1.500 i 200 lliures amb la mi·
llor marca personal, i 4a posició en els 400 lliures. 

NATACIÓ | CAMPIONAT D’ESPANYA ALEvÍ

Oliveira i jiménez amb l’entrenadora Lourdes Becerra. > Cedida Cn CaLdeS  



Del 03 al 16 de març de 2020calderí / #6514 | AGENDA

Exposicions

 “Absències, presència, Àn-
gels Rosés”.  Fins al 22 de març. 
Lloc: Sala Delger 

‘Connecta’t amb el volunta-
riat’. Fins al 23 de març.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes

 “Dones en complicitat”
Lloc: Espai d’Art Casino 

“Els 10 anys de la primera 
Consulta a Caldes”
Exposició fotogràfica. Fins al 
28 de març. 
Lloc: El Centre, Ateneu Demo-
cràtic i Progressista
Organitza: ANC Caldes 

‘Pioneres del municipalis-
me feminista 1934-1939’
Inauguració 9 de març a les 
18h. Fins al 13 de març. 
Lloc: Biblioteca de Caldes 
Org.: Secció Local d’ERC Cal-
des de Montbui i la Fundació 
Josep Irla.

“Presos polítics a l’Espanya 
Contemporània”
Lloc: Museu Thermalia

  DIMARTS 03

8 h · DEIXALLERIA MÒBIL
Lloc: entre el c. Montserrat i 
l’avinguda de Pi i Margall
Org.: Ajuntament de Caldes 

  DIMECRES 04
16 h · AssEMBLEA GENE-
RAL ORDINÀRIA 
Lloc: sala 2 del Centre Cívic
Org.: Ass. Cultural de la Dona 

19 h · CONFERÈNCIA
“El carboni: De l’origen de la
via a la nanociència” a càrrec 
de Gerard Tobias, doctor
en química.
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Organitza: Aules Caldes 

20 h · XERRADA
“Estat actual de la política ca-
talana” a càrrec del professor 
Joan Queralt, catedràtic de dret 
penal, director del Departa-
ment de Dret Penal i Criminolo-
gia i Dret Internacional públic i 
Relacions Internacionals. 
Lloc: sala petita Casino Caldes
Org.: FEDAC, UCIC, ACC, Cer-
cles d’Amics de Taunustein 
Q4trePins i Casino de Caldes. 

  DIJOUS 05

9:30 h · JORNADEs DE 
PORTEs OBERTEs
Lloc i org.: Escola Montbui

16 h · TALLERs DEL CLUB 
DE FEINA +16
“Treballar, estudis a l’estranger”
Lloc i org.: La Piqueta

20 h · JORNADEs DE
PORTEs OBERTEs
Lloc i organitza: Escola Pia 

20 h · MúsICA PER LA
LLIBERTAT DELs
PREsOs POLÍTICs
Lloc: Bar Canaletes
Org.: ANC Caldes de Montbui

  DIVENDRES 06

9 h · FEsTA DEL sOMNI
Lloc i org. : Escola El Calderí

17:15 h · JOvEs CAP AL 8
DE MARÇ
Lloc: Jardí d’Espai El Toc
Org.: Espai Jove el Toc i Aire EC

18 h · BALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: Associació Gent Gran

20 h · TALLER “sEXO 
AFECTIvITAT”
Activitat adreçada a dones 
joves +16. 
Lloc: Espai Jove El Toc
Organitza: Espai Jove El Toc

  DISSABTE 07

sORTIDA
Lloc: Centre d’Arts Digitals  - 
Exposició inmersiva de Monet
Organitza: Aules Caldes

10 h · JORNADEs DE
PORTEs OBERTEs
Lloc i org.: Escola Pia 

11:30 h · vIsIBILITZEM 
L’ART DE LEs DONEs
CALDERINEs
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Org.: Ajuntament de Caldes 

18 h · CONCERT
Cuencos tibetanos se encuen-
tran con el motherdrum. Amb 
Silvia Franco i Christof Stückle 
presenten ‘Una nit de so’. 
Lloc i org.: Aikido Sakaki Dojo

20 h · INAUGURACIÓ 
‘Dones en complicitat’. 
Lloc i org.: Espai d’Art Casino 

21 h · XXI sOPAR DE DONEs 
Actuacions de les Teresines 
calderines, els grups de l’Stage, 
Coral Cantem Cantant. 
Lloc: Casino de Caldes

  DIUMENGE 08

7:30 h · LA CAMINADA DE 
CALDEs DE MONTBUI
Sortida: Parc de Can Rius
Org.: Amics del Sender (CECMO) 
Col.: Ajuntament de Caldes 

10 h · FIRA FORA sTOCKs
Lloc: c. Major
Organitza: UCIC 

11:30 h · 8 DE MARÇ AMB 
LA CREU ROJA
Lloc: Parc Can Rius
Organitza: Creu Roja

17 h · DIA INTERNACIO-
NAL DE LEs DONEs
Manifestació a Barcelona en 
motiu de la diada. Bus gratu-

ït per assistir-hi. Inscripcions 
fins al 4 de març. 
Sortida: 15 h, a l’estació de bus
Tornada: 19.30 h 
Org.: Ajuntament de Caldes 

18 h · TACA’M 
‘Bruna’ de Mateu Peramiquel 
i Mar Puig, de GATU Grup 
Amics del Teatre d’Ullastrell.
Lloc: Sala Stage
Org.: El Centre

18:30 h · MUsICAsINO 
Joves cantautores, grans con-
certs Mia Fuentes i Lluís Ro-
bisco en concert.  
Lloc i organitza: Casino de Caldes

21 h · sOPAR DE DONEs
Lloc: Cafè del Centre
Org.: Curs història de les dones. 
Les invisible de la UPCM i
Caldes Feminista. 

  DILLUNS 09
18h  · INAUGURACIÓ EXPO
‘Pioneres del municipalisme
feminista’ 
Lloc: Biblioteca de Caldes
Org.: Secció Local d’ERC Cal-
des i la Fundació Josep Irla.

  DIMECRES 11
9 h · EXCURsIÓ A LA COLÒ-
NIA FABRA I COATs 
Sortida: Les Cases dels Mestres
Org.: L’Esplai

17 h · CELEBRACIÓ DEL 
DIA DE LA DONA
Pinzellades sobre la història de la 
dona, dones calderines amb em-
penta i cançons per la igualtat.
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Org.: Ass. Cultural de la Dona
Col.: Ajuntament de Caldes 

19 h · XERRADA
‘L’obesitat, l’epidèmia global” a 
càrrec de M. Luz Talavera
Lloc: Fundació Sociosanitària 
Santa Susanna
Org.: Associació Jardí Santa 
Susanna i F. Santa Susanna 

  DIJOUS 12
16 h · TALLERs DEL CLUB 
DE FEINA +16
“Autoconeixement, detecció de 
competències”
Lloc i organitza: La Piqueta

18 h · JORNADEs DE POR-
TEs OBERTEs
Lloc i org.: Institut Pic del vent 

  DIVENDRES 13

10 h · TEATRE EN ANGLÈs
Aladin i Goldilocks +Ulysses
Lloc: Casino de Caldes
Org.a: Fundació AC Granollers 

15 h · JORNADEs DE POR-
TEs OBERTEs
Activitat “Tasta l’escola”. 
Lloc i organitza: Escola Pia 

18 h · NERvI JOvE 
Assemblea dels pressupostos 
participatius del 2020
Lloc i org.: Ajuntament de Caldes

  DISSABTE 14

10 h · MERCAT DE L’OLLA I 
LA CALDERA

10 h - 21 h · Mercat d’artesania
10 h - 14 h · Tastaolletes
10 h - 14 h · Activitats infantils
11 h - 14 h · L’anada d’olla 
13:30 h · Se’ns en va l’olla 
17 h -20 h · L’anada d’olla
17 h - 21 h · Activitats infantils
17:30 h · Tastaolletes
17:30 h · Espectacle infantil
21 h · Se’ns en va l’olla 

10 h · CURs DE MONITORs 
DEL LLEURE
Lloc: Espai Jove El Toc
Org.: Ajuntament de Caldes 

10:30 h · JORNADEs DE 
PORTEs OBERTEs
Lloc i organitza: 
Escola El Farell 

12 h · UN CONTE AL sAC
“Us diré un secret molt fi”. 
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes 

19 h · CICLE PARLEM DE 
CULTURA POPULAR
“Orígens i evolució de la coral 
Cantem Cantant”
Intervindran: Andreu Brunat, 
director. Seguidament, actua-
ció de la coral Cantem Cantant. 
Lloc i organitza: Casino Caldes
Col.: Coral Cantem Cantant

  DIUMENGE 15

10h · MERCAT DE L’OLLA I 
LA CALDERA

10 h - 21 h · Mercat d’artesania
10 h - 14 h · Activitats infantils
11 h - 14 h · L’anada d’olla 
11:30 h · Espectacle infantil
12 h· Tastaolletes
12 h · Inauguració exposició
12 h -14 h · Olles i ràdio
13:30 h · Se’ns en va l’olla 
17 h -20 h · L’anada d’olla
17 h - 21 h · Activitats infantils
17:30 h · Tastaolletes
17:30 h · Espectacle infantil
18 h · Concert “Música per
als escenaris: del ballet
a les operetes”

12 h · CAsTELLERs
Diada d’inici de temporada 
Lloc: Banyoles

18 h · TACA’M 
“L’inspector” de Nikolai Gógol, 
a càrrec de Pierrot Teatre
Lloc: Sala Stage
Organitza: El Centre, Ateneu 
Democràtic i Progressista 

18:30 h · CONCERT: 
CANÇONs I ARRELs
Coral Sant Jordi i Llol Beltrán. 
Lloc i org.: Casino de Caldes

del 03 al 16 de març de 2020
CLAssIFICACIONs
EsPORTIvEs

HOQUEI MASC.
oK Lliga · J.23

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

CLASSIFICACIÓ PT
07 Recam Làser Caldes 34

FUTBOL
2a Catalana ·  Grup 4 · J.22

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

CLASSIFICACIÓ PT
06 Caldes de Montbui, CF 37

FUTSAL MASC.
3a  div. nacional · Grup 01 · J.21

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

CLASSIFICACIÓ PT
04 Caldes de Montbui, CF 34

FUTSAL FEM.
2a  div. nacional · Grup 02 · J.21

Intersala - Mataró 4 - 1
Cesar Augusta - Castelldefels 2 - 7
Hospitalet - Red Star’s 5 - 7
Almassera - Torrent 5 - 4
Esplugues - Joventut Elx 7 - 2
Eixample - Cervera 4 - 5
Caldes - Concòrdia 1 - 0
Ripollet - Castellón 4 - 4

CLASSIFICACIÓ PT
08 CN Caldes 32

BàSQUET MASC.
2a  Categoria · Fr02 · J.19

Caldes - Minguella 53 - 45
Teià - Sta. Coloma 59 - 57
Parets - Viladecans CB 51 - 72
BM Viladecans - Círcol 62 - 63
La Mina - Llefià 62 - 91
Masnou - Argentona 67 - 60
Franqueses - Mataró 62 - 70

CLASSIFICACIÓ PG PP
03  CN Caldes 12 07

BàSQUET FEM.
2a  Categoria · Fr01 · J.19

Argentona - Mollet 68 - 38
Llefià - St. Nicolau 70 - 51
Neus - Caldes 38 - 54
Minguella - Círcol 37 - 47
St. Gervasi - Vilassar 101 - 39
Ripollet - Can Parellada 71  - 45
Jet - St. Jordi 68 - 54

CLASSIFICACIÓ PG PP
05 CN Caldes 12 07



Del 03 al 16 de març de 2020 calderí / #65 PENúLTIMA | 15
TELÈFONS D’INTERÈS || Equipaments Municipals · ajuntament: 93 865 56 56 · Biblioteca Municipal: 93 862 67 56 · Centre Cívic i Cultural: 93 865 49 77 · espai Can rius: 93 865 41 40 · espai Jove el toc: 93 865 46 55 · 
Jutjat de pau: 93 865 00 81 · oficina de turisme: 93 865 41 40 · oMiC: 93 865 45 30 || Serveis · Correus Caldes: 93 865 02 49 · taxis de Caldes: 93 865 18 17 · deixalleria: 93 744 21 21 || Comunicació · ràdio de Caldes: 93 
865 14 51 · tv Caldes: 93 865 46 73 · Calderí: 93 707 00 97 || Sanitat · ambulàncies: 902 23 20 22 · Cap: 93 865 41 25 · Creu roja: 93 865 10 01 · urgències Mèdiques: 061 || Funeràries · Serveis Funeraris torra: 93 865 41 45 
Serveis funeraris Santa Susanna (24 hores): 938 65 49 94 || Seguretat · emergències: 112 · policia Local: 93 865 41 41 · Mossos d’esquadra: 088 · Bombers de la Generalitat: 012 · Bombers voluntaris: 93 865 41 41

FARMàCIES DE GUàRDIA

Farmàcia Brunat
93 865 26 45 · C. Folch i torres, 4
Farmàcia Codina
93 865 00 97 · C. Forn, 5-7
Farmàcia La Rotonda
93 865 58 98 · pl. Lluís Companys, 4
Farmàcia Neus
93 862 21 93 · C. Santa teresa, 8
Farmàcia R.T. M.
93 865 41 46 · av. pi i Margall, 36
Farmàcia Ruano
93 865 05 66 · C. Sabadell, 45
Farmàcia Tarruell
93 865 09 97 · C. Sant ramon, 7
  

Farmàcies de guàrdia (de 22 a 00.30 h).  
a partir de les 22 h, acabat l’horari 

habitual de cada farmàcia, i en cas 

d’urgències farmacològiques, cal trucar 

a la policia Municipal (t| 93 865 41 41). 

allà us informaran de la farmàcia de 

torn, que obrirà per prestar-vos el servei 

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

29 de febrer · 67 anys
ANTONIO MOYA FORTES

28 de febrer · 69 an ys
ANTONIO jIMENEZ MORENO

25 de febrer · 73 anys
ENRIQUE FAjARDO CAMPAYO

20 de febrer · 80 anys
ANA MONTSERRAT MUR LALUEZA

20 de febrer 
jOSE RUEDA GARCIA

21 de febrer
Mª ANGELS MADORELL VILA 

19 de febrer · 78 anys
jOSE CUYAS ESTUDIS

“No hi ha barrera, pany, ni 

forrellat que puguis imposar a 

la llibertat de la meva ment.”

> Virginia Woolf

La frase de la quinzena
Passatemps en català

Està ben escrita la forma del verb “traduir”?

“El client vol que li traduïu les instruccions de l’aparell.”

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 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.

 Sí  No
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Curiositats

“Segur que hi ha 
dones que han fet 

coses importants, 
però són invisibles”
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· Quan vas arribar a Caldes el teu 
primer contacte periodístic va ser 
amb el ‘Setmanari Montbui’?
Sí. En el moment que vaig entrar érem 
força dones: hi havia Mercè Solé, Maite 
Bonora, Montse Graví. També hi havia 
Mònica Fernández, que feia esports. 
Cap als anys 90, la premsa escrita es·
tava bé, però van aparèixer mitjans 
gratuïts que ens va fer la competència.

· De seguida vas establir relació amb 
les entitats culturals?
Tenia molta relació perquè em veia 
una mica obligada a anar al darrere 
de les entitats perquè són les que et 
donaven informació.
                                                                                                                                                  
· Què fas quan deixes el setmanari?
Quan deixo el Montbui, continuo amb la 
ràdio. Vaig estar·hi uns cinc anys fent 
notícies i programes. Després ho vaig 
deixar i ara, en aquesta nova etapa, em 
van dir de col·laborar·hi. En aquest sen·
tit, busco la persona o entitat que m’in·
teressa, no haig d’anar al darrere de po·
litics o de notícies. Un dels programes 
és “Vincles” i qui fa vincles normalment 
són les entitats. Sempre em sento més 
identificada amb les entitats de caràc·
ter reivindicatiu i activista.

· L’altre programa que fas és “Sota 
les llambordes”. Sempre el comen-
ces fent referència al nom de l’espai...
Sí, dic una cosa com: “Sota les llam·

bordes”, ja ho sabeu, un programa 
on trobareu els tresors de les lle·
tres, de l’art, de la cultura i també 
del coneixement.

· Ara podríem fer un repàs de les 
entitats on ets...
Soc a l’Associació Cultural de la 
dona. Hi vaig arribar una mica 
perquè estava a punt de desapa·
rèixer el 2016, perquè les seves in·
tegrants s’havien fet molt grans, 
no entraven persones i la junta no 
volia continuar. Era una pena que 
una entitat que gairebé tenia 25 
anys estigués a punt de dissoldre’s.
 
· També ets a la Universitat Po-
pular de Caldes?
Sí. És un projecte que m’encanta. 
Quan em van proposar de ser·hi, de 
seguida vaig dir que sí. I soc al grup 
impulsor fent una feina de volunta·
riat, i ho faig perquè m’agrada. I, de 
passada, proposo cursos i m’hi fico.

· Aquesta setmana se celebra el Dia 
de la Dona. Hi estàs involucrada?
Dins del programa d’activitats que 
es concentren entre els dies 6 i 8 de 
març a Caldes, dissabte 7 hi haurà 
el Recull de les Dones Invisibles 
més rellevants del món a càrrec de 
les membres del curs història de la 
dona de la Universitat Popular de 
Caldes de Montbui. El dia 8, es pro·
grama juntament amb Caldes Fe·
minista un sopar, al Cafè del Cen·

tre. L’any passat vam ser 105 dones.

· I què organitza l’Associació Cul-
tural de la Dona?
El dimecres 11 farem la taula ro·
dona “Dones calderines amb em·
penta”, amb dones calderines que 
ens explicaran la seva trajectòria 
professional. Tindrem Carme Ca·
nals, que va ser mestra després de 
treure’s la carrera mentre treba·
llava i també jutgessa de pau, i se·
gurament Montserrat Domènech, 
l’única dona que ha estat alcaldessa 
a Caldes de Montbui. Són algunes 
de les dones que podrier venir, però 
segur que hi ha dones que han fet 
coses molt importants, una mare 
mestressa de casa que hagi tirat 
endavant amb sis fills, per exem·
ple, però són invisibles.

· Quines mancances té Caldes?
Tot i que s’està escoltant molt la 
Plataforma d’Afectats per la Hi·
poteca, l’habitatge social continua 
sent un problema. Malgrat que 
s’estigui amb converses perquè 
Caldes tingui sis habitatges socials, 
són moltes les persones que tenen 
problemes. La vila està molt enfo·
cada al turisme termal i no tant als 
aspectes socials. Està molt bé, el 
turisme, però sempre han de tenir 
més importància les persones.

Conxi
Sánchez

Ruiz

Activista Cultural

incombustible, dinàmica, sempre disposada a ajudar 
les entitats. Fa 30 anys que va arribar a Caldes, ha 
estat 21 anys al ‘Setmanari Montbui’, en alguns temps 
com a única integrant de la redacció, és membre de 
l’associació Cultural de la dona i fa dos programes a ràdio 
Caldes. Li queda temps per fer més coses? doncs sí

Jordi Rius

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


