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El 17 i 18 de març torna 
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Caldes viurà un Dia de 
la Dona especialment 
reivindicatiu
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Homes: 341 aturats
<25 anys: 18 homes (5,28%)
25-44 anys: 144 homes (42,23%)
>45 anys: 179 homes (52,49%)

Dones: 501 aturades
<25 anys: 20 dones (3,99%)
25-44 anys: 165 dones (32,93%)
>45 anys: 316 dones (63,07%)

Homes: 395 aturats
<25 anys: 37 homes (9,37%)
25-44 anys: 159 homes (40,25%)
>45 anys: 199 homes (50,38%)

Dones: 531 aturades
<25 anys: 26 dones (4,90%)
25-44 anys: 181 dones (34,09%)
>45 anys: 324 dones (61,02%)

Dades d’atur per gènere

842 aturats

2018
Dades d’atur

per franges d’edat

926 aturats

2017
Dades d’atur

per franges d’edat

ijous se celebra el Dia 
Internacional de les 
Dones. Un dia abans 
de l’efemèride, l’Ajun-
tament de Caldes de 

Montbui, la Fundació Santa Susan-
na, l’Associació Cultural de les Dones, 
la Coordinadora de Gent Gran i la Di-
putació de Barcelona organitzen la 
xerrada “Dones d’aigua”, a càrrec de 
l’antropòloga Maite Marín. L’acte tin-
drà lloc a les Sales A i B de les Cases 
dels Mestres a les 17 h.

La xerrada, articulada al vol-
tant de dos documentals propis, se 
centrarà en l’experiència i el testimo-
niatge de dones de diferents cultures 
connectades a partir de dos espais: 
els safarejos d’aigua termal a Caldes 
que encara es mantenen actius i les 
“lavanderies” populars a Quito, fre-
qüentades per moltes dones que no 
tenen accés a l’aigua i/o que es gua-
nyen la vida com a “lavanderes”, un 
ofici a punt d’extingir-se, menystin-
gut i invisible en la història de la ciu-
tat llatinoamericana.

En la majoria de societats les 
dones són les responsables del man-
teniment i la reproducció de la vida. 
L’aigua és un element vital, tant per 
la higiene com per l’alimentació i la 
salut. Els safarejos han estat –i en-
cara són en molts indrets– espais on 
les dones han accedit a l’ús de l’aigua 
per a la neteja de roba, però també 
a una sèrie de pràctiques de socia-
lització: laboral, suport mutu, plaer...

Al documental elaborat a Cal-
des es mostren diferències i simili-
tuds en les experiències de dones de 
diferents edats i originàries de Cal-
des de Montbui, Lleida, Extremadu-
ra, el Pakistan, el Marroc i Equador. 
La ciutadania té a la seva disposició 
el servei gratuït d’assessoria jurídi-
ca per a la dona. Per demanar hora, 
podeu trucar al Departament d’Ac-
ció Social al número 93 865 54 20. El 
servei té la seva propera cita el di-
lluns 12 de març. Aquest servei, dut 
a terme per advocades, és absoluta-
ment confidencial i ofereix la pos-
sibilitat de consultar sobre qualse-
vol dubte o problema que afecti les 
dones: drets familiars, violència de 
gènere, conflictes per propietats, 
drets laborals, conflictes penals, as-
setjament, maternitat...

La majoria de les consultes 
estan motivades per temes de sepa-
ració, divorci, parelles de fet i modifi-
cació de sentències. Rut Pérez, una de 
les advocades responsables del servei, 
va comentar fa uns mesos al Calderí  
que la majoria de les usuàries venen 
derivades dels Serveis Socials de 
l’Ajuntament. La majoria de les usu-
àries del servei no treballa ni tampoc 
té cap tipus d’ingrés, “de manera que 
no veuen solució al seu problema i 
la por i la preocupació acaben pro-
vocant la continuïtat de la relació, 

Segueix la lluita per la igualtat 

D
Jordi Rius

Caldes avança un dia la celebració del Dia Internacional de les Dones per la vaga feminista convocada el 8 de març

cosa que incrementa la crispació 
en la convivència”, explicava l’advo-
cada. En aquests casos, és important 
comptar amb el suport emocional i 
també econòmic de familiars i amics, 
ja que, en paraules de Pérez, “malau-
radament, el nostre estat de ‘benes-
tar’ no ajuda gaire, per no dir gens, 
que les dones dependents econòmi-
cament i emocional puguin sortir 
d’aquesta situació”.

VAGA FEMINISTA
Les celebracions del Dia Internaci-
onal de les Dones s’han avançat un 
dia per la convocatòria d’una vaga 
feminista per aquest dijous a la qual 
s’hi ha sumat l’Ajuntament amb una 
aturada de 14 a 16 h. Els sindicats 
CCOO i UGT han anunciat la convo-
catòria d’“aturades laborals” de dues 
hores per aquest 8 de març, en una 
vaga de dones que vol afectar l’ocu-
pació, el consum i l’educació. Segons 
els sindicats, les aturades seran de 
dues hores en les franges centrals del 
matí i la tarda, fórmula adoptada per 
facilitar la negociació dels treballa-
dors que ho vulguin consensuar amb 
les empreses per sumar-s’hi. 

Les raons que motiven aques-
ta convocatòria, entre d’altres, són 
la persistència de les violències de 
caràcter masclista o el fet que la de-
socupació és un 3,5% més alt entre 
les dones, que a més desenvolupen 
el 74% de les feines a temps parci-
al. En general, les convocants volen 
demostrar “que sense nosaltres 
el món s’atura”. Específicament, 

Laia Torres, alumna de l’INS Manolo Hugué, recrea el mític cartell ‘We can do it’ creat el 1943 pe J. Howard Miller amb la treballadora Naomi Parker. > Q. PaSCual

DIA De LA DonA  | PRotEStA

la convocatòria reclama treballar a 
favor de la igualtat de gènere i con-
tra la bretxa salarial de gènere i la 
cronificació de l’atur femení.

El moviment feminista, con-
vocant al voltant de la Comissió 8 
de Març, fa una crida a la vaga ge-
neral de tot el dia només de dones, 
perquè “si els homes paren seria 
una vaga general i es perdria l’ob-
jectiu feminista”. Tot i això, legal-
ment una vaga laboral no pot dife-
renciar entre gèneres i els sindicats 
han convocat els treballadors en 
la seva globalitat, sempre fent una 
crida especial a les treballadores.

LA BRETXA SALARIAL
La reactivació econòmica també ha 
revifat la bretxa salarial entre homes 
i dones, tant a Catalunya com al con-
junt d’Espanya. La Generalitat va pre-
sentar fa unes setmanes l’evolució de 
la bretxa salarial de gènere entre 
2008 i 2015. L’informe, elaborat amb 
les darreres dades disponibles, relati-
ves a l’any 2015, constata que la bret-
xa salarial de gènere en termes anu-
als es va reduir en 2,1 punts entre 2014 
i 2015. Per sexes, el salari mitjà dels 
homes es va situar en 27.514 euros i 
el de les dones va ser de 20.946 euros, 
un 23,9% inferior. La directora gene-
ral d’Igualtat, Mireia Mata, va lamen-
tar que, tot i la millora, les dones en-
cara són víctimes de dos fenòmens 
en el mercat laboral. D’una banda, 
el que es coneix com a sòl enganxós, 
que les situa a la part baixa de l’esca-
la salarial (un 25% cobren 11.824 euros 

501 dones

341 homes

531 dones

395 homes

2018 // 842 persones aturades

2017 // 926 persones aturades
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· Com vas decidir ser conductora 
d’autobusos?
Em vaig treure el carnet per dues 
coses importants: m’agrada molt 
conduir i el tracte amb el públic. Si 
no m’agradés conduir, aquesta pro-
fessió seria inviable, i el tracte amb 
el públic sempre l’he fet en altres 
tasques i sempre m’ha agradat. Tot 
i ser una feina d’homes, em vaig dir 
“per què no ho pot fer una dona?”.

· De seguida vas començar a tre-
ballar a la companyia Sagalés?
Bé, hi vaig deixar el currículum i 
uns mesos després em van trucar. 
De fet, va ser la primera empresa 
on vaig deixar el currículum.

· Treballes a la línia regular?
Bé, si soc una dona i haig d’estar 
en aquest món, s’ha de fer de tot, 
igual que els homes. Principalment 
faig línia regular, però si surt qual-
sevol altre tipus de servei, com 

Aquesta jove, de 18 anys, tot i que la 
seva família volia que es dediqués a 
altres estudis, va decidir optar per 
un cicle formatiu on és l’única noia 
de tot el curs.

· Per què la teva família s’oposa-
va que estudiessis aquest cicle?
No ho volia, perquè és molt mascu-
lí. Volien el millor per a mi.

· De fet ets l’única dona en aquests 
estudis del Manolo Hugué...
Sí. En aquests estudis s’hi veuen po-
ques dones. De fet, és obvi. L’any pas-
sat una noia va estar a punt d’entrar  
a primer, però al final no va ser així.

· Vols dedicar-te professional-
ment a aquest sector?
M’agraden molt aquests estudis. El 
meu objectiu és ensenyar i ser pro-
fessora. Si pot ser al Manolo Hugué, 
millor. Si no pogués ser professora, 
buscaria una altra alternativa.

· Com et van acollir els companys?
Bé, al principi era una mica es-
trany. Però soc una més.

· Amb els teus estudis de meca-
nització, ajudes a casa?
A casa, si s’ha d’arreglar alguna 
cosa ho fem entre el meu pare, el 
meu germà i jo.

Va arribar a Catalunya fa 18 anys, 
quan en tenia 23. En fa 8 que viu a 
Caldes. Després de passar per un Pla 
d’Ocupació, ara fa tasques d’atenció 
als Banys Termals El Safareig.

· T’ha costat trobar feina aquí?
No m’ha costat gaire. No era difí-
cil trobar feina. Potser ho va ser en 
temps de crisi, però en general, no. 
Potser el més difícil ha estat conciliar 
el treball amb la vida familiar.

· Quina feina buscaves quan vas 
arribar aquí?
Alguna relacionada amb l’adminis-
tració i amb la docència del caste-
llà. Soc llicenciada en filologia espa-
nyol i feia traduccions del francès i 
de l’àrab per als jutjats de Barcelo-
na. Ara estic treballant d’atenció al 
públic als Banys Termals El Safareig.

· A les dones marroquines els 
costa molt trobar feina?
No conec gaires dones marroquines 
a Caldes. Crec que és difícil que les 
dones marroquines trobin feina. No 
és per un tema de discriminació, sinó 
pels seus estudis o perquè no parlen 
bé la llengua. És una qüestió de falta 
de mèrits. Les empreses, a l’hora de 
fer una selecció de personal, busquen 
que siguis capaç de desenvolupar bé 
la teva feina.

Laia Torres, alumna de l’INS Manolo Hugué, recrea el mític cartell ‘We can do it’ creat el 1943 pe J. Howard Miller amb la treballadora Naomi Parker. > Q. PaSCual

o menys, mentre que només un 
10% dels homes guanyen menys 
d’11.526 euros). I, d’altra banda, el 
sostre de vidre, ja que les dones 
més ben remunerades reben de 
mitjana un sou anual que és gai-
rebé 9.000 euros inferior al dels 
seus companys.

Per nacionalitat, la bretxa de 
gènere és menys marcada entre 
les persones d’origen estranger, 
tot i que des de 2013 va creixent. 
Mata ha assenyalat que la menor 
desigualtat salarial entre homes 
i dones estrangers s’explica per-
què els salaris masculins estan 
més ajustats a la baixa.

El sindicat de tècnics d’Hi-
senda Gestha revela en un estu-
di que al ritme actual caldrien 
70 anys per aconseguir anivellar 
les diferències salarials entre 
homes i dones. L’estudi, titu-
lat “Bretxa salarial i sostre de 
vidre”, estima en el cas de Cata-
lunya que la bretxa s’amplia en-
cara més i arriba fins als 5.500 
euros anuals, pràcticament una 
tercera part menys (el 30%) del 
que cobren els homes.

CCOO, en funció de les 
dades de l’última enquesta 
d’estructura salarial del 2015, 
admet que aquesta bretxa sala-
rial va disminuir els últims dos 
anys, però remarca que no va 
ser fruit de la millora del sou 
de les dones, sinó de la preca-
rietat generalitzada en el mer-
cat de treball.

ATUR FEMENÍ A CALDES
L’atur femení a Caldes continua 
amb xifres superiors al masculí 
i cada vegada amb més diferèn-
cia. Si fem una comparativa entre 
els mesos de gener de 2017 i 2018, 
trobem que les dones desocupa-
des en el grup de 16 a 24 anys ha 
disminuït un 1,09% respecte al 
gener d’ara fa un any. L’atur fe-
mení també ha davallat un 1,16% 
a la franja de 25 a 44 anys. A la 
franja fatídica dels 55 anys, un 
61% de les persones sense feina 
són dones i només l’atur en els 
homes supera el de les dones a la 
franja de 16 a 24 anys i en el tram 
de 30 a 34 anys. Al final de la vida 
laboral, entre els 60 i els 64 anys, 
hi ha gairebé el triple de dones en 
situació d’atur que homes.

Conductora d’autobusos
de l’empresa Sagalés

Estudiant de 2n del cicle 
mitjà de mecanització 

treballa d’atenció al públic 
als Banys termals El Safareig

natàlia Aguilar Laia Torres Fàtima el Jai

“tot i ser una feina d’homes, 
em vaig dir ‘per què no ho 
pot fer una dona?”

“Soc una més entre els 
meus companys del 
Manolo Hugué” 

“És difícil que les marroqui-
nes trobin feina  per falta de 
mèrits, no per discriminació”

transfer, discrecional o transport 
públic, el faig.

· Quines van ser les primeres re-
accions dels passatgers al veure 
que el conductor de l’autobús era 
una dona?
M’he trobat sobretot amb gent 
gran que puja a l’autobús i diu: 
“oi, una dona conductora”. Jo 
no sé si és el comentari típic de 
la gent gran que imagina que, al 
veure una dona, pensa com ho farà. 
I em diuen que com m’atreveixo a 
portar un aparell tan gran... No sé 
si ho diuen perquè no se’n refien. 
És clar que, a l’hora de baixar, em 
diuen “que bé que ho has fet!”. Jo 
crec que tenen una mica de por.

· Com et van acollir la resta de 
conductors, la majoria dels quals 
són homes?
Sincerament t’haig de dir que, amb 
els meus companys, un 10. A més, 
una de les coses que haig de desta-
car és que per als meus companys 
soc una més. Participo en les seves 
converses. Jo desenvolupo les ma-
teixes tasques que tothom. No per 
ser dona haig de ser menys o més 
que ells. En aquest concepte t’ac-
cepten com una més. Fins i tot ens 
mimen. Són molt bons companys i 
quan demanes una cosa tots m’han 
ajudat des del minut zero que vaig 
entrar a l’empresa.

· Les dones condueixen diferent 
que els homes?
Crec que sí. Potser és aquell punt de 
prudència. Els passatgers ens diuen 
que conduïm de manera més fina.

· T’has trobat alguna vegada amb 
el comentari aquell de “dona ha-
vies de ser”?
Mai. El passatger, si arriba tard, 
s’enfada tant si ets home com 
dona. Sí que és veritat que algun 
passatger alguna vegada s’ha 
posat una mica més fort per ser 
una dona. Crec que aquí hem de 
tenir mà esquerra per controlar la 
situació. Potser sí que passa això 
amb alguns conductors de cotxes 
que, quan els veus, ja penses que 
tenen un mal dia.

Aquesta conductora de la Sagalés, de 
45 anys, fa gairebé 7 anys que es va 
treure el carnet per portar autobusos 
i poc temps després va entrar a la 
companyia. Viu a Bigues i Riells però 
fa el servei de l’àrea de Caldes, on hi 
treballen 80 conductors, dels quals 
quatre són dones.

Dones que trenquen estereotips
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DenúnCIA | CE

Angoixa per l’estat 
de drets a Espanya
L’eurodiputat i alcalde de Caldes, 
Jordi Solé, ha liderat una denún-
cia adreçada a la Comissió Eu-
ropea per mostrar la preocupa-
ció d’una trentena d’eurodiputats 
“sobre la deriva antidemocràtica 
d’Espanya” en matèria de llibertat 
d’expressió. En paraules de Solé, la 
pregunta parlamentària “denun-
cia la regressió democràtica i la 
vulneració de llibertats i drets 
fonamentals a l’Estat espanyol” 
i el motiu de la denúncia s’exem-
plifica, entre altres fets, arran de 
“la presó preventiva, absoluta-
ment injustificada, dels presos 
polítics catalans”. La pregunta 
adreçada a la CE planteja si la Llei 
de protecció de seguretat ciutada-
na, coneguda com a Llei Mordas-
sa, i el Codi Penal espanyol estan 
en contradicció amb els articles 
que recullen els drets a la lliber-
tat d’expressió, de reunió pacífica 
i d’associació en tots els nivells de 
la Carta de Drets Fonamentals de 
la Unió Europea. Amb tot, sembla 
que “la Comissió Europea prefe-
reix mirar cap a un altre costat, 
com si preferís defensar els inte-
ressos dels estats abans que els 
drets fonamentals de la ciutada-
nia europea”, explicava Solé. 
Sens dubte, “aquesta reacció és 
molt decebedora”, concloïa l’alcal-
de de Caldes de Montbui.

Diumenge passat, 4 de març, Caldes 
es va convertir en el punt neuràl-
gic de la lluita per a l’alliberament 
dels presos polítics en un acte fes-
tiu i altament reivindicatiu, orga-
nitzat pel CDR local. El propòsit 
del projecte era la creació de la bu-
fanda groga més llarga de Catalu-
nya, i ha comptat amb la complicitat 
dels avis i àvies de la vila, que han 
estat teixint cada dimecres durant 
mesos. Superant qualsevol expecta-
tiva, i gràcies a la compromesa col-
laboració d’entitats i de desenes de 
persones  anònimes, el resultat es va 
traduir en 3.000 metres de bufan-
da que es van estendre des de l’edi-
fici de l’antiga presó, passant pels 
carrers Major i Pi Margall. Prop de 
1.000 persones d’arreu de Catalunya 
es van acostar fins a la vila termal 
per unir els seus trams de bufanda 
teixida, cosa que va convertir l’acte 
en un èxit absolut: “Últimament ja 
ens esperàvem força gent perquè 
rebíem molts missatges en què 
ens deien els metres que ja havien 
teixit”, explicava Oriol Ferràndez, 
representant del CDR de Caldes. 
Força persones altament involucra-
des en el procés català no es van 
perdre la gran gesta calderina en 
senyal de lluita. Hi van assistir des 

Clam de llibertat en 3 km de bufanda

Un dels trams de bufanda que va vestir de groc la vila termal. > J. Serra

PReSoS PoLÍTICS  | CDR DE CALDES

Diumenge passat, Caldes va estendre la bufanda groga més llarga de la història 

de Raül Romeva i David Fernández 
fins a diversos familiars de presos 
polítics, com Laura Masvidal, mu-
ller de Joaquim Forn, o Txell Bonet 
i Pol Leiva, dona i nebot de Jordi 
Cuixart. Precisament aquest últim, 
juntament amb la dona de Raül Ro-
meva, Diana Riba, són els represen-
tants dels familiars, tots ells socis de 

l’Associació Catalana dels Drets Ci-
vils, que “vam crear, entre altres 
motius, per donar-nos suport i 
trobar maneres de gestionar la 
nostra realitat diària”, deia Riba 
en el marc de la celebració. El cert 
és que actes com aquest “ens donen 
molta força”, deia Leiva, i “tenen 
un valor immens, on t’adones que 

La desena edició arriba a Caldes els propers dies 17 i 18 de març. > aJ. CalDeS

Vine, passeja, menja... i salta!

Els dies 17 i 18 de març, la vila ter-
mal acollirà una nova edició del 
Mercat de l’Olla i la Caldera, esde-
veniment ineludible per als calde-
rins, calderines i visitants, dedicat 
a la cuina d’aigua termal. Durant 
aquell cap de setmana, al centre 
històric de Caldes s’hi farà un ho-
menatge especial a la gastronomia 
més propera i a l’esforç per la qua-
litat dels productes catalans. Tot 
plegat, sota un ambient festiu i fa-
miliar d’una fira que oferirà 100 
parades amb productes gastro-
nòmics i artesans i un munt d’ac-
tivitats i tallers dels quals podrà 
gaudir tota la família. El recorre-
gut delirant es distribuirà pel nucli 
antic de la vila termal, amb l’excep-
ció de la plaça de la Font del Lleó 
amb motiu de les obres de reur-
banització. Com en la resta d’edi-
cions, no hi faltarà la singularitat 
calderina: l’olla gegant més gran 
de Catalunya, amb 1.600 litres de 
capacitat, on es cuinaran cigrons 
amb aigua termal i llenya, acom-
panyats de botifarra, 100% pro-
ducte local. També es repetirà la 
campanya gastronòmica “Se’ns en 
va l’olla!”, on cada restaurant local 

GASTRonoMIA | MERCAt DE L’oLLA I LA CALDERA

La bucòlica estampa de Caldes nevat

Els pronòstics meteorològics ja ho anunciaven. A principis de la set-
mana passada, Catalunya es va veure envaïda per l’onada de fred 
“Emma” i, a la matinada del 27 de febrer, Caldes es va despertar en-
farinat. Durant la jornada, els cossos de seguretat locals van realitzar 
tasques preventives per tirar sal i col·locar senyalitzacions excepci-
onals a les vies prioritàries i carreteres. No obstant això, el tempo-
ral més important de neu no es va viure fins ben entrada la matinada 
del 28 de febrer, quan la neu va aparèixer amb força, protagonitzant 
una bucòlica estampa. Tot i que a Caldes es podia circular amb força 
normalitat, el transport urbà es va aturar des de les 7.30 h i es reco-
manava limitar els desplaçaments als imprescindibles i urgents. Les 
escoles de primària i la d’adults van restar sota serveis mínims i els 
dos instituts de la vila van tancar les portes al llarg del matí. Altres 
serveis municipals també es van veure afectats: interrupció de la línia 
de bus interurbà a Sant Feliu, suspensió del bus urbà i restriccions en 
els serveis de recollida de deixalles i mobles. Cap a migdia, però, la neu 
va anar minvant i va donar pas a una pluja intermitent, motiu pel qual, 
progressivament, els serveis van reprendre la seva activitat habitual. 

CLIMA | FRED I NEu

des del pont de Can Rius. L’acti-
vitat convidarà els atrevits assis-
tents a practicar el puenting du-
rant els dos dies de fira, de 16.30 
a 18.30 h. La venda de tiquets es 
farà de manera anticipada des del 
Museu Thermalia, per 10 euros. 

L’enfarinada de Caldes no va causar cap incident rellevant. > a. SaN aNDrÉS

oferirà un plat singular, creat es-
pecialment en el marc del Mercat, 
que inclourà a la seva carta només 
durant els dies del 17 al 25 de març. 
La gran novetat d’enguany es tra-
dueix en l’estrena de “L’anada de 
l’olla de la Fira”, amb el gran salt 

S’apropa la 10a edició del mercat més singular del territori català 

Junts en la lluita

Romeva i Fernández van assistir 
en l’acte celebrat a Caldes, una 
jornada fortament emotiva que 
va escenificar el suport humani-
tari dels prop de mil participants.

el dia a dia de les persones està 
amb nosaltres”, afegia Riba. 
Ambdós portaveus reconeixi-
en que els seus familiars “estan 
forts, perquè no tenen senti-
ment de culpa i són conscients 
que no han comès cap crim”. 
Tot i això, “és important que  no 
caiguem en el desànim, ja que 
això sí que els afectaria molt”. 

fotogalerIa a: www.CalDerI.Cat
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eSCoLA PIA | DIADA

Els avis i les àvies
entren a les aules
El 21 de febrer, l’Escola Pia de Cal-
des va viure una jornada emoti-
va i memorable, dedicada als avis 
i àvies dels alumnes des d’educa-
ció infantil fins a 3r de primària. 
Durant el matí, van ser convidats 
a l’escola per compartir experièn-
cies, activitats i jocs amb els seus 
nets i netes. “A l’escola conside-
rem que les àvies i els avis són 
persones molt importants en la 
vida dels nens i nenes, tant pel 
que fa a la transmissió de valors 
com per l’afecte que senten i mos-
tren vers els infants”, explicava 
Gregori Martínez, director de l’es-
cola. “Són un suport indiscutible 
en el dia a dia de les famílies”, 
afegia Martínez, motiu pel qual el 
centre va decidir dedicar-los un 
espai, un temps i un protagonisme 
per compartir amb els infants. 
Abans d’entrar en matèria, els 
convidats van esmorzar amb els 
infants i després van entrar a les 
aules per compartir els espais, 
jocs i rialles amb els nets i netes. 
La diada va comptar amb prop de 
500 persones inscrites i, segons el 
director de l’Escola Pia, “va ser un 
èxit per l’emotivitat de la jornada 
i l’agraïment dels avis i àvies. Un 
dia que tothom recordarà amb 
molt d’afecte”. 

Aquest mes de març ha arrencat 
el tradicional període de Jornades 
de Portes Obertes de les escoles i 
instituts calderins. A cada centre 
educatiu es duran a terme visites 
guiades i xerrades informatives 
que facilitaran informació in situ 
per dur a terme les futures preins-
cripcions del pròxim curs escolar. 
La Generalitat ha anunciat que el 
període de preinscripció escolar es 
farà entre el 13 i el 24 d’abril. 
Les jornades van començar a l’Esco-
la Montbui el dijous 1 de març i van 
seguir a l’Escola Pia amb la xerrada 
informativa sobre l’educació secun-
dària al vespre del mateix dia. El 3 
de març va ser el torn de la xerrada 
sobre els cursos de 2n cicle infantil, 
educació primària i ESO del mateix 
centre i, el pròxim 8 de març, oferi-
rà la xerrada per als cursos de bat-
xillerat (a les 20.30 h). 
El mateix 8 de març, també serà 
el torn de l’Institut Pic del Vent (a 
les 18.30 h) i, un dia després, l’Es-
cola El Calderí oferirà la seva jor-
nada de portes obertes a les 17 h. El 
dissabte 10 de març serà el torn de 
l’Escola El Farell, amb visita guiada 
i xerrada informativa a les 11.30 h.

Portes obertes dels centres educatius

Un grup de pares i mares assistint a la xerrada informativa i la visita guiada a l’Escola Montbui. > I. hIJaNo

eSCoLeS  | PREINSCRIPCIoNS

la generalitat ha informat que la preinscripció escolar es farà entre el 13 i el 24 d’abril

A l’abril serà el torn de les esco-
les de bressol. El dissabte 7 s’obri-
ran les portes del Peixets Escola 
Bressol (d’11 a 13 h). Una setmana 
després, el divendres 13, es podrà 
visitar El Gegant del Pi (a partir 
de les 16.30 h) i l’endemà,  dissab-
te 14, l’Escola de Bressol Munici-

pal La Lluna (de 10 a 13 h). 
En el cas de l’Institut Manolo 
Hugué, la xerrada informativa 
sobre els cursos d’educació secun-
dària es va dur a terme dilluns, 5 
de març, però la jornada referent 
al batxillerat i els cicles formatius 
se celebrarà el proper 7 de maig a 

les 17.30 h. Finalment, l’última de 
les dates previstes en el període 
de les Jornades de Portes Ober-
tes d’enguany serà el dijous 7 de 
juny a l’Escola d’Adults Municipal 
El Roure Gros. En aquest darrer 
cas, hi haurà torn de matí i tarda 
(de 10 a 12 h i de 17 a 19 h). 

les obres s’iniciaran 
el 13 de març i 
no interrompran 
el funcionament 
normal del centre

oBReS I SeRVeIS | CENtRE D’AtENCIÓ PRIMÀRIA

7 dies pel “pic i pala” al CAP

Divendres passat, 2 de març, es 
va presentar el projecte d’amplia-
ció i reforma del Centre d’Atenció 
Primària Joan Mirambell i Folch 
de Caldes, que es materialitzarà a 
partir del pròxim 13 de març i per-
durarà aproximadament entre 12 i 
14 mesos. Durant el decurs de les 
obres, però, “no s’interromprà el 
funcionament habitual del cen-
tre”, comentava Joan Parellada, 
director executiu del Sector Sa-
nitari Vallès Oriental del Servei 
Català de la Salut. Evidentment, 
es preveu certa complexitat en el 
procés, tot i que “mirarem que 
les molèsties, per als usuaris i 
els treballadors, siguin les míni-
mes possibles”, seguia explicant 
Parellada en l’acte de presentació. 
El CAP de Caldes es va construir 
l’any 1997, quan la població ronda-
va els 12.000 habitants. Arran del 

Es preveu una durada de les obres al CAP d’entre 12 i 14 mesos. > CeDIDa

creixement poblacional dels últims 
anys, així com la necessitat de mo-
dernitzar i ampliar els serveis de 
proximitat d’atenció primària, la 
remodelació de l’edifici actual sig-
nifica “una obra imprescindible 
que calia afrontar al més aviat 
possible”, comentava Jordi Solé, 
alcalde de Caldes de Montbui.  
Les intervencions previstes inclo-
uen obres de reforma (508,77 m2) 
i d’ampliació (466,05 m2) tant a la 
planta inferior com a la superior de 
l’edifici existent. A grans trets, els 

principals conceptes de reforma i 
millora es tradueixen en l’obertu-
ra de consultes específiques, com 
el servei d’odontologia per a tota 
l’ABS; l’increment del nombre de 
consultes mèdiques; la creació de 
nous espais, com la sala d’educació 
sanitària i una zona específica per 
a les extraccions, i la modificació 
en l’ordenació general del CAP, que 
focalitzarà l’atenció dels usuaris a 
la planta superior i restringirà la 
planta inferior a l’ús privat del per-
sonal del centre de salut calderí.

El passat 2 de març, una cin-
quantena de joves van conver-
tir la Sala de Plens de l’Ajunta-
ment en un espai de decisió en 
el marc de la 5a edició del Nervi 
Jove. Enguany, l’Ajuntament ha 
ampliat la dotació pressupostà-
ria a 8.000 euros en total i la 
franja de participació a joves 
menors de 18 anys. Arran dels 
1.700 vots virtuals, 8.000 visu-
alitzacions a les xarxes socials 
i les votacions a l’Assemblea 
Oberta de divendres passat, 
els joves van seleccionar 14 de 
les 19 candidatures presenta-
des. D’entre elles, destaquen les 
sortides a Port Aventura, a un 
camp d’Airsoft, un Scaperoom, 
un partit de futbol bombolla i 
tallers com els de fotografia, art 
i teràpia, teatre i dibuix manga. 

JoVenTUT | NERVI JoVE

Els joves ja 
han dit la seva

Dimecres passat, 21 de febrer, van començar les obres d’ampliació 
dels nínxols de segona al Cementiri Municipal de Caldes de Montbui. 
Amb la intervenció, es construiran 34 nínxols més de segona, amb 
dues cavitats cada un, a la zona alta del Cementiri. L’Oficina d’Aten-
ció a la Ciutadania serà l’organisme responsable de la gestió dels nous 
nínxols un cop finalitzin les obres, que es preveu que perdurin fins 
al mes de maig d’aquest any. Aleshores, l’OAC informarà la població 
sobre quan i com es podran adquirir els nous nínxols. 

Més nínxols a partir del mes de maig
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PSC Caldes de Montbui

urant els propers dies començaran les obres 
del Centre d’Atenció Primària (CAP) Joan 
Mirambell per millorar-ne els serveis que 
s’hi presten. Es tracta d’una obra important 
per a Caldes que impulsa el Departament 

de Salut de la Generalitat de Catalunya i que fa temps que 
estava acordada amb l’Ajuntament. Amb aquesta refor-
ma, d’un cost d’1,34 milions d’euros, s’aconseguirà doblar 
les sales mèdiques de consulta, passant d’11 a 22 espais i 
millorant també les sales d’espera en un nou entorn més 
lluminós, adaptat i sostenible.
El CAP creixerà i millorarà els espais actuals, i així s’adap-
tarà a les necessitats de salut d’avui dia tenint en comp-
te que ja fa 20 anys de la seva posada en funcionament. 
Des de llavors, el municipi de Caldes ha crescut i neces-
sitava que el seu Centre de Salut també ho fes per aten-
dre els més de 17.000 habitants de la nostra vila i els de 
la resta d’àrea bàsica de la qual formem part i que inclou 
Sant Feliu de Codines i Gallifa. Les obres permetran la 
creació de nous espais com ara la sala d’educació sanità-
ria, preparades per fer sessions grupals de sensibilitza-
ció i pedagogia o d’altres finalitats. També es millorarà 
l’espai destinat a l’atenció pediàtrica i s’augmentaran els 
serveis amb la prestació d’assistència odontològica. És 
important destacar que mentre durin les obres, amb una 
previsió aproximada de poc més d’un any, l’equipament 
no tancarà i continuarà obert. Celebrem que la Generali-
tat impulsi aquest projecte malgrat les dificultats afegides 
amb l’aplicació de l’article 155. El nou i reformat Centre 
d’Atenció Primària suposarà una gran millora en matè-
ria de salut per als calderins i calderines i seguirà fent de 
Caldes un poble de referència i amb bona qualitat de vida.

s així de simple, tots i totes hem de fer força 
perquè aquesta vaga funcioni, per deixar 
clares les nostres intencions. I per això us 
animem, homes i dones, a participar en la 
vaga d’aquest dijous, 8 de març. 
Dones, us desitgem un 8 de març ple de rei-

vindicació, de demandes i reclamació de drets. Volem que 
se’ns escolti i per això necessitem que hi sumis la teva a la 
de tantes i tantes que estan coordinant-se arreu del món.
Com pots hi col·laborar si ets un home? Si et conviden a 
participar en un acte, fes-ho en segona fila, cedeix els es-
pais a les dones, és un dia per escoltar més que parlar. Si 
ets pare, fes-te càrrec totalment dels teus fills o filles, així 
com de les responsabilitats de la llar durant el 8 de març. 
Si no tens fills o filles, pots oferir-te a cuidar els d’una com-
panya que vulgui participar en la vaga, les accions o les 
manifestacions. Si ets empresari, pots col·laborar no des-
comptant el salari al personal que faci vaga. El 8 de març 
és un gran dia per informar-te, dividir tasques i veure com 
prendre més partit els 365 dies de l’any!
Per acabar amb l’escletxa salarial, el sostre de vidre, l’as-
setjament al carrer, la discriminació laboral, la cosifica-
ció, la sexualització, els cànons de bellesa imposats, els qui 
volen decidir sobre els nostres cossos i per tantes i tantes 
injustícies... En resum, per acabar amb la violència contra 
les dones pel simple fet de ser dones. Dijous, tots i totes 
ens sumem a la vaga feminista! Recuperem les polítiques 
amb òptica de gènere, lluitem per la igualtat!

l passat mes de gener l’Ajuntament de Cal-
des va aprovar les taxes fiscals aplicables  
aquest any 2018.
En aquest sentit, des d’Units per Caldes 
volem recordar a tots els calderins les bo-

nificacions a què es poden acollir mitjançant petició escri-
ta per instàncies a l’Ajuntament de Caldes, https://www.
caldesdemontbui.cat/media/repository/tramits/pdf/ins-
tancia.pdf
Guia de bonificacions:
Bonificació de l’IBI de fins al 40% per a famílies nombroses 
amb habitatges amb valor cadastral fins a 111.100 €, i del 
25% per a famílies nombroses amb habitatges amb valor 
cadastral de 111.101 € a 292.613,15 €.
Bonificació de fins al 95% de la quota íntegra de l’impost 
sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urba-
na (IIVTNU), establerta en les ordenances fiscals, en les 
transmissions de terrenys i en la transmissió d’immobles.
Bonificació d’un màxim del 20% per fer correctament la gestió 
domèstica de deixalles d’acord amb el model de recollida se-
lectiva de l’Ajuntament. Amb aquest sistema els descomptes 
en la taxa de deixalles poden arribar en alguns casos gairebé 
als 30 €. Amb l’objectiu de compensar la gent que fa correcta-
ment la recollida selectiva i donar més motius als indecisos a 
col·laborar-hi. D’aquesta manera, les persones que vulguin aco-
llir-se a aquesta bonificació han de presentar una instància a 
l’Ajuntament abans del 31 de març. Juntament amb la instàn-
cia cal presentar el val d’aportació de residus a la deixalleria i 
si és el primer cop que se sol·licita, i sempre que es tingui una 
còpia del rebut de la taxa de deixalles de l’any anterior.
Bonificació de l’impost de vehicles de tracció mecànica del 
75% de la quota de l’impost a favor dels titulars que, per les 
característiques dels seus motors o per estar considerats 
com a vehicles eficients energèticament, es considera...

l proper dia 8 de març commemorem el Dia 
Internacional de la Dona, que recorda les 
dones que fa més de 100 anys, en una fàbri-
ca de Nova York, van perdre la vida per de-
fensar els seus drets laborals. Des de llavors 

fins ara, la història de la lluita per la igualtat entre dones 
i homes és una història d’èxit.
Drets impensables en èpoques anteriors avui formen part 
del nostre dia a dia. El compromís amb la igualtat d’oportu-
nitats entre dones i homes, tant de forma individual com a 
través de les institucions, entitats..., ha permès que dones i 
homes haguem aconseguit a Espanya la igualtat davant la 
llei i s’hagin fet importants passos per erradicar les dife-
rents formes de discriminació que impedeixen a les dones 
l’exercici ple dels seus drets.
Avui comptem amb un marc normatiu que garanteix la igual-
tat de tracte i d’oportunitats i l’impuls de les polítiques públi-
ques per promoure l’apoderament de les dones i l’erradicació 
de la violència que s’exerceix sobre elles. Avui hi ha més dones 
treballant a Espanya que mai (8.554.010 afiliades a la S. So-
cial). Són molts els assoliments aconseguits, però això no ha 
de fer-nos caure en l’autocomplaença o en la resignació, per-
què encara persisteixen desigualtats que no solament hem 
de denunciar, sinó afrontar amb determinació. Per tot això, 
hem d’impulsar els canvis necessaris que permetin, al més 
aviat possible, afirmar amb rotunditat que a Espanya hem 
aconseguit la igualtat real d’oportunitats, sense crear debats 
absurds que contaminen la consecució de la igualtat real de 
la dona. El debat de les “portavozas” són campanyes que, en 
lloc d’aportar quelcom en la consecució de la igualtat, gene-
ren discrepàncies absurdes que intoxiquen el veritable repte 
que tenim per davant.
Tan femenina és la lletra “a” com qualsevol altra de l’abece-
dari; propostes com aquesta intoxiquen un dels reptes més 
importants de la societat espanyola i catalana: la igualtat 
real. Falsos debats gramaticals no fan les dones més lliures.

quest dijous, dia 8 de març, com cada any, 
se celebra el Dia de la Dona. Enguany, des 
de CUP-Som Caldes, volem animar totes 
les dones a sumar-se a la Vaga Feminis-
ta, ja que si les dones parem, el món es 

para. Una jornada de lluita de milions de dones que no 
tenen res més que el seu treball com a forma de vida. 
Ens precedeix una llarga genealogia de dones activistes, 
sufragistes i sindicalistes que van lluitar per tots els drets 
que actualment tenim, però hem de ser conscients que en-
cara queda molt per fer, cal que totes juntes seguim llui-
tant contra aquest estat capitalista, patriarcal i opressor 
que ens regeix.
La divisió sexual del treball provoca que les tasques de la 
llar, de reproducció i de cures que realitzem les dones si-
guin imprescindibles pel sosteniment de la vida, i no estan 
reconegudes ni econòmicament, ni social, ni institucional. 
Reivindiquem una societat lliure d’opressions, d’explota-
ció i de violència masclista, que garanteixi una vida digna 
sense llibertats retallades, ni precarietat per a les perso-
nes, ni per a les dones en concret.
No acceptem estar sotmeses a situacions precàries ni a sous 
més baixos que els dels homes per fer la mateixa feina, fins a 
un 26% de bretxa salarial, encara que molts es capfiquin a ne-
gar-ho. Diem prou a les feines temporals, sous baixos, jorna-
des parcials no sol·licitades i menor reconeixement a la feina.
CUP-Som Caldes creiem en la necessitat de la remunicipa-
lització i extensió dels serveis públics relacionats amb la sa-
nitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la in-
fància. En una societat que legisli perquè això sigui possible. 
Aquest 8 de març, animem totes les treballadores i usu-
àries de tots els serveis del nostre municipi, totes les tre-
balladores de serveis d’atenció a les persones, les treballa-
dores del sector de cures i de tots els àmbits en general a 
unir-se a la vaga, generar i participar en els espais creats 
de contrapoder popular! Entre totes, tot!

ovint s’afirma que les reivindicacions de gè-
nere han deixat de tenir sentit, més encara 
en països que, feliçment, gaudeixen d’un sis-
tema i unes institucions democràtiques. No 
obstant això, no hi ha cap dona al món que 

no hagi d’afrontar algun tipus de discriminació al llarg del 
seu dia a dia, ja sigui en l’àmbit professional o domèstic.  
És cert que, almenys als països democràtics, la dona gau-
deix dels mateixos drets legals que els homes. Malaura-
dament, però, l’equiparació en drets no suposa l’assimila-
ció real en termes d’igualtat d’oportunitats. La majoria de 
dones es veu obligada a obrir-se camí en un món laboral 
excessivament masculinitzat que, tot sovint, premia els va-
lors propis i genuïns dels homes. Hi ha qui fins i tot assimi-
la les habilitats i aptituds de la dona per contemporitzar, 
negociar i dialogar amb la feblesa o la manca d’idoneïtat 
per als entorns agressius i competitius dominants al món 
empresarial. Es tracta d’una creença silenciosa, fins i tot 
invisible, però afecta, condiciona i marca profundament 
l’esdevenir professional de centenars de milers de dones. 
També en l’esfera privada la dona es veu obligada a assu-
mir les pesades inèrcies del passat, havent de compatibi-
litzar la ja de per si feixuga jornada laboral amb una sego-
na jornada, de caràcter domèstic, pel sol fet de ser dona. 
És per això que commemoracions com aquesta són tan im-
portants. Potser no marquen un abans i un després, però 
serveixen de recordatori i posen el dit a la nafra, ni que 
sigui per unes hores, de les injustícies que pateixen enca-
ra les dones. Per bé que està més a prop, la plena igualtat 
de gènere segueix sent una quimera, també als països de-
mocràtics. I seguirà sent un miratge fins que no es produ-
eixi un canvi cultural de fons que impliqui una veritable 
coresponsabilitat entre homes i dones a tots els nivells.
Per tot això, el proper 9 de març (20 h - Cases dels Mes-
tres) tenim una cita amb la diputada al Congrés Míriam 
Nogueras, que ens parlarà “Amb ulls de dona”.

8 de març - Vaga Feminista Commemorem el Dia de la Dona 
amb Míriam Nogueras

PDeCAT Caldes de MontbuiCUP-Som CaldesERC Caldes de Montbui
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Millors serveis de salut a Caldes: 
comencen les obres del CAP

Tu també fas falta a la
#8MVagaFeminista!

Guia de bonificacions
sobre impostos!

Dia Internacional de la Dona. 
Seguim fent camí!

PPC Caldes de MontbuiUnits per Caldes
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Traduccions 
desafortunades   

Bufandes  per  la  llibertat

> Domènec Sánchez Riera

> Joaquim Campistron

Dins la xarxa, “ECD”, El Confidencial Di-
gital, publica un article que fa referència a 
l’actuació del nostre batlle en el referèndum 
del passat 1 d’octubre de 2017. Crec poder 
pluralitzar al congratular-nos que la Fis-
calia hagi sol·licitat l’arxivament de la de-
núncia que l’afectava tant a ell com a molts 
dels alcaldes independentistes, si bé molts 
d’aquests últims segueixen encausats.
El que m’ha copsat, però, ha estat el que se-
gueix: “El cuerpo autonómico permitió que se 
abrieran hasta nueve colegios electorales, los 
previstos en estos comicios: el propio Ayun-
tamiento, el Centro Cultural de la Biblioteca, 
la Residencia Santa Susana, Las casas de los 
Maestros, las aulas del Centro Caldes Em-
prende, la Guardería la Luna, la Escuela Gi-
gante del Pino i el Instituto Manolo Hugué.”
Entenc que hi ha coses que no admeten traduc-
ció; de fer-ho, perden automàticament la seva 
entitat i identitat. ¿No os parece, caldenses?
No sé si us semblarà bueno però breve, no 
m’ho negareu. 

Impressionen amb facilitat les grans concen-
tracions de masses, i per això, sense adonar-
nos-en, els donem més valor. Sublimem la 
cultura de la quantitat: la de la gent que hi 
ha en una manifestació (multitudinària, es 
diu), la de la gent que està en contra d’algú 
(deu ser un malentès, es diu)... Això em fa 
recordar una història bíblica que reflecteix 
l’error de prioritzar seguir per aquest camí 
en tot, que mostra que la quantitat no és ne-
cessàriament ni sempre un barem valoratiu 
fiable, ni d’èxit ni de raó. Grans projectes han 
acabat en no-res, com si d’una torre de Babel 
es tractés. En canvi, persones amb minsos 
recursos econòmics i logístics han sigut el 
germen per assolir amb el temps grans fites. 
Cito dos personatges rescatats de l’oblit des-
prés de molts anys. En primer lloc, Harriet 
Tubman. Dona, esclava i negra que després 
d’escapolir-se de la plantació on la tenien sot-
mesa va ajudar a alliberar del maltractament 
i l’opressió més d’un miler d’esclaus a l’Amè-
rica del segle XIX a través del “ferrocarril 
subterrani”, i participant activament des-
prés de la Guerra de Secessió en la lluita pel 
sufragi femení. L’altre és Nicholas Winton, 
que aconseguí lliurar de les càmeres de gas 
nazis 669 nens jueus txecs poc abans d’escla-
tar la Segona Guerra Mundial.
Tot això i més és el que em va passar pel cap 
en un instant fugaç fa pocs dies. Un impe-
diment familiar no em va permetre formar 
part del cercle fins aleshores. Hi predomi-
na el groc i, com si d’una sardana es trac-
tés, un grup de iaies i algun iaio plantats a 
la plaça de Catalunya, cada dimecres a les 
12 del migdia, es troben per tal de cantar 
a la seva manera una “Santa espina” per 
l’alliberament dels presos actuals de conci-
ència del nostre país. L’acte és ben senzill. 
S’hi donen les últimes notícies, s’hi fa el bo-
ca-orella grupal, s’hi aporten suggeriments 
i es conjura a continuar resistint. Tot plegat 
engresca i esperona. Mare meva si alguns 
aixequessin el cap... Les concentracions en 
aquest mateix lloc, ara fa anys, eren de caire 
ben antagònic. I pel que fa al nom, més val 

L’Instagram de la nevada 2018

@jwatkin

@crm.aymerich

@ainsika13

@estel_lila

@benesluis @fotografiapoch

@_crispeta_ @estrategia.psi

@jaumixgut @mariabusquets

@mariasegales @mtauleria

no dir-lo. Òndia noi, quins avis! Alguns ja fa 
anys que no callen; i d’altres, que ja s’han can-
sat de tant silenci i passotisme imposat, s’han 
dit “prou” a ells mateixos.
Com que tenen molta marxa, els dijous a la 
tarda repeteixen trobada encaminant-se amb 
ganes i il·lusió cap al Centre. Les “marianes –i 
algun mariano– de pineda”, engalzant punt 
darrere punt, van allargant la bufanda de la 
llibertat i la igualtat, tot exhaurint les existèn-
cies de troca groga de les merceries i xinos de 
la zona. El dia 4 de març tenen pensat fer cir-
cular “sang groga” per l’artèria principal de la 
vila, tot seguint les indicacions dels batecs en-
furismats dels seus cors plens d’il·lusionades 
aspiracions, per deixar ben clar que de sang 
d’orxata, res de res. Em temo que després bus-
caran un altre motiu per trobar-se i continu-
ar mostrant la seva veu resistent. I faran bé.
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el Ball de Diables celebra el quart de segle de l’entitat amb un any farcit d’activitats. una exposició inèdita de vestuari i 
material, la II trobada de Bèsties, el llibre dels versots i un correfoc multitudinari seran els actes estrella de l’aniversari

Vint-i-cinc anys cremant l’olla
BALL De DIABLeS | ANIVERSARI

l Ball de Diables ja fa vint-i-cinc 
anys que crema, des del 1993. 
L’entitat arriba al quart de segle 
amb una salut de ferro i ho vol 
celebrar amb tot el poble. Diven-

dres passat, la inauguració d’una exposició amb 
elements de la colla, repartida pel municipi, va 
ser el tret de sortida dels actes commemoratius 
del 25è aniversari dels banyetes.

Des del 2 de març el Ball de Diables expo-
sa el seu vestuari, material i instruments a cinc 
equipaments del municipi. L’Ajuntament, l’Es-
pai Jove El Toc, el Museu Thermalia, el Centre 
Cívic i Cultural, Les Cases dels Mestres i la Bibli-
oteca tindran exposats al públic tresors de l’en-
titat, com ara els vestits de Diablessa i Llucifer, 
la Godra, el ceptrot o bé maces de foc, fins al 20 
d’abril. La idea és que els calderins vegin l’enti-
tat per dins de casualitat, incorporant la mostra 
als llocs que visiten cada dia. Aquelles persones 
que acreditin que han visitat tots els espais on hi 
ha material exposat entraran en el sorteig d’un 
lot de productes del Ball de Diables. 

Un altre dels actes destacats previstos serà 
la II Trobada de Bèsties, plantada i cercavila, el 21 
d’abril, amb deu colles diferents de les de l’any pas-
sat. La colla aprofitarà l’esdeveniment per celebrar 
la majoria d’edat de la Godra, la bèstia calderina. 

La Festa Major 2018 tindrà un correfoc 
multitudinari i familiar. El Ball de Diables ha 
volgut convidar els seus padrins, els diables de 
Sabadell i l’Arboç, i a tots els seus fillols, de Sent-
menat, Castellterçol, Eivissa i Palau-solità i Ple-
gamans. Per tant, el correfoc, que habitualment 
es fa amb tres colles, aquest any es farà amb set. 

Pel que fa a l’Escaldàrium, no inclourà cap 
acte commemoratiu, ja que no es volen confon-
dre els 25 anys que fan els diables aquest 2018 
amb el fet que el 2019 la Festa del Foc i de l’Ai-
gua celebra un quart de segle.

EL PRIMER LLIBRE DE VERSOTS
DEL BALL DE DIABLES
Aquest Sant Jordi es podrà adquirir el primer 
llibre de versots del Ball de Diables de Caldes 
de Montbui. 260 pàgines farcides amb els ver-
sots originals de 25 anys d’història de la colla. 
L’obra inclou un pròleg a sis mans: del fundador 
de la colla, Gustau Erill, experts en el món dels 
versots i els diables, Oriol Grau i Josep Barga-
lló. Ara bé, l’entitat està rebent assessorament 
legal per tal de publicar el llibre sense patir re-
presàlies, per la situació política i la presència 
de la Llei Mordassa. 

ELS ORÍGENS DELS BANYETES
Des del 1993 la colla s’ha fet gran i gairebé pro-
fessional, amb molta formació i renom al terri-
tori català, gentilesa de l’Escaldàrium. El Ball de 
Diables és sinònim de colla tradicional, d’essèn-
cia calderina intergeneracional amb integrants 
de 8 a 65 anys. Des d’aquella reunió d’un grup 
de joves amb el professor Gustau Erill a l’anti-
ga sala polivalent, l’entitat ha evolucionat fins a 
assolir una gran capacitat de convocatòria i una 
enorme qualitat d’execució i pirotècnia. Dos mo-
ments van marcar especialment el desenvolupa-
ment de la colla: la construcció de la Godra a fi-
nals dels noranta i la Directiva Europea del Foc, 
que va fer que els diables haguessin d’esdevenir 
el que són ara, professionals del foc.

Marta Puigdueta

Actes destacats

Les imatges il·lustren 
diferents sortides 
celebrades recentment:
a Thuir (França, 2016), 
a la Pobla de Mafumet 
(2017) i a Les Santes de 
Mataró (2017). > CeDIDeS

E

21 d’abril
II trobada de Bèsties

23 d’abril
l’entitat publica el seu 
primer llibre de versots

Festa Major 2018
el correfoc serà més 
multitudinari
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El passat 25 de febrer es va celebrar la 3a edició dels Pre-
mis Coreogràfics Dreambox a Viladecans, un espai on té 
cabuda qualsevol disciplina de ball.
En aquesta tercera edició el grup calderí Luxury Crew, que 
pertany a l’àrea de dansa del CN Caldes, va quedar en pri-
mera posició del seu estil, hip-hop, i va quedar en 4a posi-
ció en la classificació general. És la segona vegada que les 
calderines guanyen la primera posició en el seu estil de ball 
en aquesta competició de Viladecans.

El proper dissabte, 10 de març, Caldes 
Solidària i l’entitat Amics dels Infants 
del Marroc organitzen la projecció del 
documental Madres invisibles, del di-
rector Lorenzo Benítez, a les 18.30 h a 
la Sala de les Cuines de Can Rius.
Aquest acte conjunt és fruit del tre-
ball entre les dues entitats gràcies a 
la col·laboració en el projecte de co-
operació al desenvolupament “Aïn 
Sebaa - Acompanyament de mares 
solteres i llurs infants i inserció socio-
laboral”, que es du a terme al Marroc. 

El documental tracta una problemà-
tica al Marroc que pateixen les dones 
i els seus fills en la qual s’intenta in-
cidir en aquest projecte. El documen-
tal es va rodar en diverses ciutats del 
Marroc i narra l’experiència de Hafi-
da, mare soltera a Tànger, des que va 
haver de marxar de casa seva al conèi-
xer el seu embaràs fins que hi torna 
anys més tard convertida en educado-
ra de salut reproductiva i sexual, jun-
tament amb el seu fill. Al Marroc, el 
sexe fora del matrimoni és un delicte. 

DAnSA | CN CALDES SoLIDARITAT | PRoJECCIÓ

1a posició per a 
Luxury Crew a 
Viladecans

Caldes Solidària fa visibles les 
mares solteres del Marroc 

Luxury Crew a Viladecans, on es va celebrar el concurs. > CN CalDeS

Cartell del documental. > CeDIDa

Parlar o comunicar? Aquesta és la pregunta que hem de fer-nos a 
l’hora de pensar en el nostre discurs. Estructurar les presentaci-
ons en públic ens ajuda a tenir encert en la comunicació. Aquest 
llibre pretén dotar-nos de les eines necessàries per poder fer la 
nostra preparació amb ordre i creativitat alhora. Mentre s’ha es-
crit, s’ha reflexionat sobre les fases de preparació i presentació 
d’aquest mateix llibre. Pensar en el públic, en els objectius, en els 
espais, en l’obertura, en les evidències i en el tancament adequat. 
Aquesta és una tasca obligada per assolir l’èxit en comunicació. 
 
Amb aquest llibre aprendràs sobre: comunicació; cara a cara; 
estructurar una presentació; parlar en públic; inici d’un discurs; 
evidències en comunicació: tancaments de presentació; els públics 
en comunicació; persuadir el públic; oratòria; tipus de públic; dis-
curs memorable; oradors; presentacions eficients; conferències.

LA BIBLIotECA RECoMANA

PARLAR o 
CoMUnICAR? 
ReFLexIonS AL VoLTAnT 
De PARLAR en PúBLIC

JoRDI ADELL HERRERA 
BARCELoNA : uoC, 2017
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Els jugadors calderins del FC Barce-
lona, Sergi Fernández i Xavi Barroso, 
van aconseguir la tercera Copa del Rei 
consecutiva a Lloret de Mar després 
de derrotar al Liceo de la Corunya per 
1-2. Fernández, a més, va aconseguir el 
MVP de la final al ser el més resolutiu 

del seu equip, després d’una gran ac-
tuació sota els pals, aturant penals, fal-
tes directes i jugades clares. Aquest és 
el 5è títol de Copa per a Fernández i el 
tercer de Barroso.
Xavi Barroso amb la Copa del Rei a Lloret. 
>PaCo largo - fC BarCeloNa

Fernández i Barroso, campions de la Copa del Rei P. Jiménez, campiona d’Espanya
El diumenge 25 de febrer es va disputar la fase final del Cam-
pionat d’Espanya Sub21 femení de futbol sala al Pavelló Mu-
nicipal d’Esports de Salou. Paula Jiménez, jugadora del CN 
Caldes en la categoria de Divisió d’Honor, va ser convocada 
per jugar amb la selecció catalana, que va resultar vencedo-
ra en el campionat contra la selecció murciana en un partit 
d’infart que es va decidir en el temps de pròrroga. 

Mecànic expert en competició, actualment és el coordinador tècnic de l’equip gas gas al ral·li 
Dakar, però també va ser el primer espanyol a participar i arribar a la capital del Senegal

n el món del motor hi 
ha mecànics i mecà-
nics amb majúscules, i 
Eudald Noé passa per 
ser un dels de la segona 

opció. Format a si mateix en el món 
de la mecànica, aquest calderí és un 
dels experts més importants a esca-
la mundial en preparació de vehicles 
pel Dakar, siguin motos o buggys, 
que recentment ha traslladat el seu 
negoci especialitzat en competició a 
Caldes de Montbui. 

L’Eudald, un mecànic autodi-
dacte, es va iniciar en el món de la 
mecànica després d’acabar l’escola, i 
va connectar molt aviat amb la com-
petició de circuits. Després d’haver 
preparat motors pel seu compte, les 
seves habilitats no van passar desa-
percebudes i diverses escuderies es 
van fer amb els seus serveis. Amb el 
temps, va acabar assessorant mecà-
nicament noms il·lustres com el cinc 
vegades campió del món Jorge Lo-
renzo, el campió del món de 125cc 
Emili Alzamora, el sis vegades cam-
pió d’Europa Carmelo Morales, el 
campió d’Espanya de Supersport 

Oriol Fernández, Dani Amatriain, 
Lucas Oliver o el desaparegut Ál-
varo Bultó, entre d’altres. Cap espe-
cialitat del motorsport se li escapa, 
ja que ha treballat en campionats 
de velocitat, raids, enduro, super-
motard, resistència o el campionat 
del món de superbike.

Les competicions de cilindra-
des petites deixaven de tenir secrets 
per al calderí, que a finals dels vui-
tanta també es va iniciar a la sorra 
del continent africà fent d’assistèn-
cia de Carles Mas amb la recorda-
da Yamaha YZE vermella de l’equip 
Camper, que es va quedar a les por-
tes d’aconseguir la victòria el 1990. 
“Un repostatge amb benzina 
mesclada amb aigua, en l’última 
etapa, va impedir la victòria final. 
Per sort vam poder aconseguir re-
parar la moto per acabar segons”, 
explica amb nostàlgia del que va ser 
el millor resultat d’un espanyol fins 
a aquell moment.

Amb molta experiència me-
cànica a la prova durant els anys 

Eudald Noé,
el mag del desert

E
Albert San Andrés

lucions creatives per a assistènci-
es més ràpides, l’experiència entre 
bambolines el va ajudar a crear una 
màquina capaç de competir entre 
els millors. De fet, va ser l’únic 
quad que va aconseguir passar del 
quart dia de competició, cosa que 
assegurava la victòria final. L’expe-
riència, però, malauradament ews 
va acabar a tres dies d’arribar al 
Senegal, quan el físic li va dir prou 
i va haver-se de retirar.

En la següent edició, el pilot 
Jordi Gaig li va oferir preparar dos 
quads Desert 650 amb motor Rotax 
i fer-li de “motxiller” a la prova, on 
l’Eudald va aconseguir arribar a 

“Abans de ser responsable 
tècnic de Gas Gas, va ser 
mecànic de Jorge Lorenzo, 
emili Alzamora, Carmelo 
Morales, Dani Amatriain o 
Lucas oliver, entre d’altres”

Eudald Noé al seu taller de Caldes amb el quad de l’edició 2002 i les Gas Gas del 2018. > a. SaN aNDrÉS

MoToR | DAkAR

noranta, el 2002 va participar en 
la categoria de quads, veient que 
cap pilot espanyol no ho havia fet 
amb anterioritat.

“L’amistat amb els patroci-
nis dels pilots per als quals tre-
ballava va servir perquè dones-
sin suport al projecte. Vaig crear 
un quad a partir d’una Suzuki 
GSX-R de 600 cc –una moto de 
carretera– que vaig modificar”. 
Amb la conversió de dues a quatre 
rodes, un dipòsit de benzina ampli-
at per adaptar-lo a les exigències 
del desert, canvi modificat, un sis-
tema de silentblocks per amortir 
els cops del manillar o diverses so-

les platges de Dakar en quarta po-
sició com un dels únics vuit super-
vivents del 2003. Un any després 
va tornar com a assistència, però 
el 2005 Noé va preparar un ATV 
Honda –un quad amb tracció total– 
per provar una nova aventura: “en 
aquell moment no havia arribat 
cap ATV a Dakar i el repte era 
acabar. Malauradament un acci-
dent un mes abans va deixar-me 
fora de la cursa”. Després d’aques-
ta decepció, va tornar els següents 
anys com a assistència de les seves 
creacions, fins que el 2008 va tor-
nar a rescatar el projecte de l’ATV. 
Malauradament aquella edició es va 

haver de cancel·lar per les amena-
ces d’Al-Qaeda, que van provocar el 
canvi de continent.

Els següents anys va prepa-
rar les motos de l’equip lleidatà Big 
Raid i del Yamaha JVO, abans d’ar-
ribar a l’equip Gas Gas, quan fa tres 
anys va construir part de les motos. 
En l’edició 2018, la marca catalana 
va confiar plenament en la seva 
màgia per preparar i assistir les 
motos que aconseguirien excel·lents 
resultats finals. “Vaig construir les 
motos i escollir l’equip tècnic. Te-
níem com a objectiu acabar entre 
el 10è i el 12è lloc amb un dels pi-
lots i entre el 20è i 22è amb l’al-
tre. Un repte molt difícil per a una 
marca novella”, explica el respon-
sable tècnic de la marca al Dakar. 
Finalment, els resultats van ser en-
cara millors que els objectius mar-
cats, amb el francès Johnny Aubert 
en sisena posició, Jonathan Bar-
ragán 15è i l’andorrà Cristian Es-
paña 30è. La marca amb seu a Sa-
ragossa seguirà confiant en ell per 
a l’edició 2019.

Però l’experiència de l’Eudald 
no s’acaba en el món de les curses 
i va ser un dels fundadors, junta-
ment amb l’expilot Dani Amatriain, 
de l’escola Monlau Competició, un 
dels referents mundials en forma-
ció de mecànics de competició. 

El projecte Buggy Masters 
Team (buggymastersteam@gmail.
com) és l’últim propòsit del calderí, 
un modern taller especialitzat en 
vehicles de competició de recent 
creació, que pren el relleu del de-
saparegut Tibau Team a Caldes. 
Per les seves instal·lacions hi pas-
sen tot tipus de vehicles de compe-
tició que fan les delícies de qualse-
vol amant del món del motor, tot i 
que per raons evidents no és obert 
al públic en general. “Estic espe-
cialitzat en el tema de ‘buggys’ 
i raids, però també faig qualse-
vol cosa lligada amb la competi-
ció”, explica Eudald Noé, un au-
tèntic mag del desert.
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CLASSIFICACIonS

RESuLtAtS ESPoRtIuS 24-25 FeBReR

HoQUeI | ok LLIGA

FUTBoL | tERCERA CAtALANA

FUTSAL | DIVISIÓ D’HoNoR

Cap de setmana de descans

Victòria contra La Torreta

Partits ajornats 

El Recam Làser Caldes va gaudir d’un cap de 
setmana de descans durant la jornada dels dies 
24 i 25 de febrer. El darrer partit disputat va 
ser l’11 de febrer, en què van obtenir un resul-
tat de 7 a 2, a favor de l’equip contrari: el FC 
Barcelona Lassa, líder en l’OK Lliga. 

El CF Caldes va aconseguir una nova victòria 
en el marc de la jornada número 22 del dissab-
te 24 de febrer. L’equip calderí va vèncer amb 
un resultat final d’1 a 3 a casa del contrincant, 
i així es manté líder en la classificació dins la 
categoria de Tercera Catalana. 

L’equip masculí del CN Caldes va veure ajor-
nat el seu partit pendent de disputar-se contra 
el Barnasants, líder en el rànquing. De la ma-
teixa manera, les fèmines també van ajornar 
el seu partit amb Les Corts a causa de la par-
ticipació d’una de les jugadores del CN Caldes, 
Paula Jiménez, a la selecció catalana. 

BÀSQUeT  | SEGoNA CAtALANA

Gran victòria de les calderines
El diumenge 25 de febrer, les femenines del CN 
Caldes van aconseguir una gran victòria con-
tra l’Aracena Collblanc amb un resultat de 90 a 
32, i així van obtenir la 5a posició en la classifi-
cació. L’equip local masculí, en canvi, va caure 
contra el Vaillant (70-62), i resta en la desena 
posició en la classificació de Segona Catalana. 

El CF Caldes va superar la UD Lourdes a 
casa en la jornada 23 del grup 9 de Tercera 
Catalana gràcies a un gol de Kevin Caballe-
ro al minut 82 (1-0). Una diana que dispara 
els calderins a una classificació que gover-
nen amb puny de ferro amb 16 punts sobre 
els tres perseguidors més immediats, quan 
només resten 11 partits per al final. Tot i això, 

els de la vila termal van tenir dificultats per 
superar un Lourdes que va pagar cares les 
ocasions de gol amb un brillant plantejament 
defensiu i que no va capitular fins al minut 
82, quan Roger, amb una passada a l’espai, 
va deixar Kevin sol davant el porter perquè 
el tigre del Caldes apropés més els de For-
tuny a Segona Catalana.  >TONI CANYAMERAS

FUTBoL | tERCERA CAtALANA

El CF Caldes no frena (1-0)

El diumenge 11 de març, la vila 
termal acollirà la 17a edició de 
la Caminada de Caldes a la zona 
del Farell, que enguany porta per 
nom: “La ruta de la capçalera de 
la Riera de Caldes”. Els organitza-
dors, Amics del Sender, han disse-
nyat dos recorreguts per facilitar 
la participació a un públic força he-
terogeni: un de 17 km amb 550 me-
tres de desnivell de pujada; i l’altre, 
més suau, de 12 km amb uns 400 
metres de desnivell positiu. 
La jornada matinera de senderis-
me començarà entre les 7.30 i 8.30 
h des del Càmping El Pasqualet, 
lloc de sortida on es preveu que es 
reuneixin unes 750 persones, te-
nint en compte les xifres de par-
ticipació d’edicions anteriors. La 
durada aproximada per efectuar la 
ruta és d’entre 3 i 6 hores, tot depe-
nent de les condicions físiques dels 
participants, així com del ritme de 
cadascú. De fet, “la caminada va 
dirigida a gent senderista o que, 
com a mínim, faci una mica d’ac-
tivitat”, comentava l’entitat orga-
nitzadora. “Cal estar una mica 
preparat perquè hi ha alguns 
desnivells importants”, afegien 
des de la secció del CECMO. 

El Recam Làser no va tenir opcions. > M. CàteDraLa 17a edició se celebrarà l’11 de març.

El Liceo guanya la batallaNova edició de la 
Caminada de Caldes

El Recam Làser Caldes no va poder emportar-se els 3 
punts en la 21a jornada de l’OK Lliga. Els calderins van 
rebre la visita del Hockey Club Liceo i van caure per 
1-3 en un partit molt disputat que es va acabar decidint 
en els darrers segons. Amb aquesta derrota el Caldes 
cau a la 12a posició. El Liceo es jugava el liderat virtual 
de l’OK Lliga i sabia la necessitat de sumar a la Torre 
Roja. El Caldes va fer una molt bona primera part, on 
va gaudir de bones oportunitats per fer gol. Pol Galbas 
va fer l’1-0 després d’una recuperació de Rovira i assi-
tència del 4 que Galbas no va desaprofitar per superar 
Malian. A la segona part es va acabar decidint el duel 
a favor dels gallecs. Miras va transformar un penal a la 
perfecció i l’ex de l’Sporting va fabricar tot sol una es-
pectacular jugada individual en què anava deixant en-
rere rivals per cedir finalment la pilota a boca de canó 
per a Josep Lamas. Ara els de Candami tornaran a tenir 
descans i no jugaran fins al dia 13. > PREMSA CH CALDES

HoQUeI | CH CALDESSenDeRISMe | CECMo

Els atletes en la prova. > CN CalDeS

Triomf en l’ascens 
a Sant Sadurní

El diumenge 25 de febrer, diver-
sos atletes del CN Caldes van par-
ticipar en l’ascens a Sant Sadur-
ní, una de les curses amb més 
desnivell a prop de Barcelona, a 
la serralada Prelitoral, amb mag-
nífiques vistes al seu punt més 
alt, a 946 metres d’alçada, on es 
divisen els Pirineus fins al mar. 
Durant la prova, Ignasi Bassas 
va aconseguir la 4a posició en la 
general i 1a en la local de 33 km. 
D’altra banda, Paula Huertas va 
quedar en  2a posició dins la gene-
ral i Josep Sanmartí, 1r en la seva 
categoria en la cursa de 23 km.

ATLeTISMe | CN CALDES

HOQUEI
oK lliga  · J 21

CLASSIFICACIÓ PT

Noia - Vic 5-2
girona - Barcelona  -
Vendrell - alcoi 4-8
Palafrugell - lloret 4-5
Voltregà - lleida 4-3
Caldes - Coinassa 1-3
asturhockey - Igualada 1-4
arenys - reus 1-6

Coinassa liceo hC 54
fC Barcelona lassa 53
reus Deportiu la fira 51
Ce Noia freixenet 37
Citylift girona Ch 34
ICg Software lleida 31
Ce Vendrell 30
CP Voltregà 30
Igualada Calaf grup hC 29
enrile PaS alcoi 27
Ch lloret Vila esportiva 25
CH Caldes Recam Laser 23
Club Patí Vic 21
Ch Palafrugell 11
Ce arenys de Munt 11
asturhockey CP 8

FUTBOL
3a CatalaNa · gruP 9 · J 23

CLASSIFICACIÓ PT

ametlla - Palautordera 1-2
lliçà - Canovelles 0-3
St Celoni - llinars 2-1
Montmeló - Bigues 3-0
Montcada - Vilamajor 3-0
Vilanova - torreta 1-1
Caldes - Lourdes 1-0
Vallès - Sta Perpètua 2-7
Sarrià - St eulàlia -

Caldes Montbui CF A 62
lliçà de Vall Cf a 46
Montmeló ue Cf a 46
Vilanova Vallès Cf a 46
Sant Celoni ue a 45
Sta Maria Montcada 41
Canovelles ue a 38
Cf Sta Perpètua a 37
lourdes uD a 34
la torreta Cf a 33
Sarrià CP B 32
llinars Ce a 21
Vallès Cat a 21
Sta eulàlia ronçana  20
Palautordera Cf a 19
Vilamajor Cf a 17
ametlla aeC a 15
Bigues Ce a 14

FUTBOL SALA M
Divisió d’honor · gruP I · J 17

CLASSIFICACIÓ PT

St andreu - Barnasants 4-4
Centelles - arenys fr. 6-4
Parets - riudellots 2-5
rubí - Pineda 1-7
Caldes - Montseny 9-5
Premià - floresta 5-2
arenys M. - Can Calet 4-1

CfS arenys de Munt a 41
Barnasants fSC a 39
Jamones Centelles ae a 35
CN Caldes FS A 32
Barri Can Calet CfS a 30
Pineda de Mar fS a 28
St andreu Sagrera a 21
Parets fS a 21
olímpic floresta B 18
Montseny CeCD a 17
CfS Premià de Dalt a 16
riudellots aCe a 15
futsal frankfurt arenys a 14
rubí CefS a 13

FUTBOL SALA F
Divisió d’honor · gruP I · J 17

CLASSIFICACIÓ PT

les Corts - altafulla  3-3
Salou - Caldes 3-6
hospitalet - Jesús Maria r
esplugues - Sabadell 0-0
Mataró - Vallseca 4-7
St Vicenç - tortosa -
Catgas - ripollet 1-5

estel Vallseca a 40
ripollet fS a 39
CN Caldes FS A 33
les Corts uBae ae a 27
futsal aliança Mataró 26
Penya esplugues ae B 25
altafulla fS a 22
Jesús Maria Ce a 18
Jordi torras St Vicenç 17
Salou CfS a 15
Catgas energia 12
fS Sabadell femení B 11
femení tortosa-ebre Cf 3

WATERPOLO
2a Divisió M. · grup a 1a fase · J17

CLASSIFICACIÓ PG PP

Caldes - Igualada 6-9
olot - Banyoles 7-6
fiqueres - autònoma 6-14
St adrià - Picornell 6-6

CN Mataró B 14 1
u. autònoma 14 1
CN olot 10 5
CN Banyoles 8 6
Ce Picornell 7 7
Cw St adrià B 6 8
CN Igualada 4 9
Cw figueres 2 13
CN Caldes 0 15

BÀSQUET M
2a MaSCulINa · gruP III · J 20

CLASSIFICACIÓ PG PP

Vilatorrada - St Quirze 74 - 59
Valls - Morell 77 - 71
Matadepera - Caldes 67 - 71
reus - St Pere 42 - 72
Cerdanyola - St Nicolau 81 - 66
artés - Berga 69 - 65
Salou - St Jordi 60 - 65
St Cugat - Vaillant 72 - 57

CB Valls BNa 17 2
CB Vilatorrada 15 5
CB Cerdanyola 14 6
CeB St Jordi a 13 7
Vaillant aSfe 10 10
CB Matadepera 10 10
CN Caldes A 10 10
CB Salou B 10 10
CB artés B 10 10
Bàsquet Berga 10 9
Manyanet reus a 9 11
QBasket St Cugat 8 12
CB Morell a 8 12
St Quirze BC B 5 15
CB St Pere 5 15
Ce St Nicolau B 5 15

BÀSQUET F
2a feMeNINa · gruP III · J 20

CLASSIFICACIÓ PG PP

hospitalet - esplugues 61 - 54
St Nicolau - Barça 62 - 54
Cornellà - Pia 74 - 65
Collblanc - aeSe 23 - 84
St Quirze - Badalona 68 - 45
ripollet - Neus 59 - 53
llefià - St Jordi  80 - 58
Caldes - Terrassa 64 - 55

aeSe a 16 4
Barça CBS B 15 5
CB Nou esplugues 15 5
CeB St Jordi 14 6
CN Caldes 14 6
CeJ l’hospitalet B 13 7
CB ripollet 13 7
Ce St Nicolau B 11 9
CN terrassa B 9 11
Bàsquet Neus a 9 11
B Pia Sabadell 8 12
uB llefià a 7 13
Bf Cornellà 6 14
Badalona a 5 15
aeC Collblanc a 3 17
St Quirze BC 2 18
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exPoSICIonS 

“La desmesurada vida de 
Ramon Llull”
Fins al 7 de març.
Lloc: vestíbul de la Biblioteca. 
organitza: Biblioteca de Caldes 

exposició sobre  
el material dels Diables
Fins al 20 d’abril.
Amb motiu del XXV aniversari 
del Ball de Diables de Caldes.
Lloc: vestíbul de la Biblioteca. 
organitza: Biblioteca de Caldes 

  DIMARTS 06
08 h · DeIxALLeRIA MÒBIL
Lloc: cantonada entre el  
c. Montserrat i l’av. de Pi
i Margall. 
org.: Ajuntament de Caldes. 

15.45 h · TALLeR
taller de puntes de coixí,  
dimarts i dijous.
Lloc: Les Cases dels Mestres.
org.: Assoc. Cultural de la Dona. 

  DIMECRES 07
09.15 h · CURS
Curs d’alfabetització 
informàtica per a persones 
desocupades. 
Lloc: Club de Feina.
organitza: Servei d’ocupació de 
l’Ajuntament de Caldes. 

17 h · ACTe 
CoMMeMoRATIU
Xerrada a càrrec de Maite 
Marín (antropòloga): “Dones 
d’aigua”. Acte per commemorar 
el Dia Internacional de la Dona 
treballadora. Entrada gratuïta. 
Lloc: Sales A i B  
de Les Cases dels Mestres. 
organitzen: Coordinadora de 
Gent Gran, Associació Cultural 
de les Dones, Diputació de 
Barcelona i Ajuntament de 
Caldes de Montbui.

18.30 h · TALLeR
taller de teatre.
Lloc: Sala del teatre de la 
Fundació Santa Susanna.
org.: Assoc. Cultural de la Dona. 

19 h · ACTIVITAT
“trobada d’aproximació al món 
del cava i el champagne”.
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius 
de Caldes de Montbui.
organitza: Aules d’Extensió 
universitària Delfí Dalmau i 
Argemir de Caldes de Montbui.

20 h · ConFeRÈnCIA
“Mòbils i seguretat”, a càrrec 
d’un agent dels Mossos 
d’Esquadra.
Lloc: Les Cases dels Mestres.
org.: Xarxa 0-6 del Consell 
Escolar Municipal de Caldes.

  DIJOUS 08
 18.30 h · xeRRADA 
Xerrada i visita guiada.
Lloc i org.: Institut Pic del Vent.

20.30 h · xeRRADA 
Sobre els cursos de batxillerat.
Lloc i organitza: Escola Pia. 

  DIVENDRES 09
15.30 h ·  PoRTeS oBeRTeS
Visita guiada pel centre i 
xerrada informativa a les 17 h. 
Lloc i org.: Escola El Calderí.

  DISSABTE 10
10 h · ConFeRÈnCIA
“Aperitius sans i receptes 
desintoxicants per preparar a 
l’estiu”, a càrrec de Blanca Rodés 
Lloc i organitza: Yoga Ashram.

10 h · PoRTeS oBeRTeS
Visita guiada pel centre i 
xerrada informativa a les 11.30 h 
Lloc i org.: Escola El Farell.

10 h · MeRCAT
Lloc: nucli antic de la vila termal
organitzen: AVCAC i 
Ajuntament de Caldes. 

11.30 h · TALLeR
taller d’olis essencials per a les 
emocions a càrrec de F. Pérez. 
Lloc i organitza: Yoga Ashram.

12 h · TALLeRS
“Jocs de falda”, tallers per a 
petits lectors, a càrrec d’un 
Conte al Sac. taller per apropar 
la música i la lectura als infants 
més petits. Recomanat per 
a infants de 3 a 12 mesos, 
imprescindible que encara
no caminin.  
Lloc: Sala d’Actes.
organitza: Biblioteca. 

13 h · WATeRPoLo
CN Banyoles vs. CN Caldes. 
Lloc: Banyoles. 

17 h · FUTBoL
Palautordera CF vs. Caldes de 
Montbui, CF, A. 
Lloc: Palautordera.  
organitza: FCF.

17.30 h · FUTSAL FeMenÍ
CN Caldes vs. Catgas Energia.
Lloc: Bugarai.
organitza: FCFS.

18 h · FUTSAL MASCULÍ
Riudellots ACE “A” vs.  
CN Caldes FS “A”. 
Lloc: Riudellots. 
organitza: FCFS.

18.30 h · DoCUMenTAL
Madres invisibles, de Lorenzo 
Benítez. Entrada gratuïta. 
Lloc: Sala de les Cuines  
de Can Rius.
organitzen: Caldes Solidària i 
Amics dels Infants del Marroc. 

19 h · exPoSICIÓ
Inauguració de l’exposició de 
pintures d’Aida Mauri.
Lloc i org.: Espai d’Art Casino. 

19.30 h · BÀSQUeT FeMenÍ
AESE A vs. CN Caldes A
Lloc: Poliesportiu Santa Eulàlia.
organitza: FCB.

  DIUMENGE 11
07.30 h · LA CAMInADA  
De CALDeS 2018
“La ruta de la capçalera de la 
Riera de Caldes”. 
Lloc de sortida: Càmping  
El Pasqualet.
org.: Amics del Sender.
Col.: Ajuntament de Caldes. 

11.30 h · CASTeLLeRS
Lloc: Franqueses del Vallès.

18 h · BALL De TARDA
Lloc: Sales A i B de  
Les Cases dels Mestres.
org.: Associació Gent Gran.

18 h · BÀSQUeT MASCULÍ
CN Caldes “A” vs.  CB Valls BNA. 
Lloc: Les Cremades.
organitza: FCB.

18 h · TeATRe
El crèdit de Jordi Galceran, en el 
marc del tACA’M 2018.
Lloc: Stage.
organitza: El Centre.

18.30 h · ConCeRT
Concert coral: Veus, dins el  
X Cicle de Musicasino. 
Lloc: Sala Gran.
organitza: Casino de Caldes. 

  DILLUNS 12
09 h · CURS
Inici del curs d’anglès, nivell A2.
Lloc: Les Cases dels Mestres.
org.: Ajuntament de Caldes.

16 h · TALLeR
Labors i taller de manualitats.
Lloc: Centre Cívic i Cultural.
org.: Assoc. Cultural de la Dona. 

17 h · BALL
Ballada dels participants del 
grup Ball i Danses amb els 
alumnes de l’Escola Pia.
Lloc: Escola Pia.
organitzen: Escola Pia  
i F. Santa Susanna.
Col.: Grup de Ball i Danses. 

  DIMARTS 13
17.15 h · LABoRAToRIS  
De LeCTURA
“El bosc imaginari” a càrrec 
de Natàlia Martínez. Activitat 
familiar que convida a 
experimentar al voltant de la 
lectura. La sessió es repetirà el 
15 de març.
Lloc: Sala d’Actes.
organitza: Biblioteca.

21 h · HoQUeI
Reus Deportiu vs. Recam Làser 
Caldes en l’ok Lliga. 
Lloc: Reus Deportiu.
organitza: RFEP. 

  DIMECRES 14
16 h · TALLeR
taller de memòria. 
Lloc: Sala 2 del Centre Cívic
i Cultural.
org: Assoc. Cultural de la Dona. 

17.30 h · SToRY TIMe
the gruffalo a càrrec d’Andrea 
Pavlich. 
Lloc: Sala d’Actes de la 
Biblioteca.
organitzen: Cambridge School 
i  Biblioteca de Caldes de 
Montbui. 

18 h · xeRRADA
“Les 4 arrels de la criança 
conscient” a càrrec d’Yvonne 
Laborda, autora del llibre Dar 
voz al niño. 
Lloc: Sala de les Cuines  
de Can Rius. 
organitza: AMPA Escola de 
Bressol Municipal La Lluna.
Col.: EBM La Lluna i 
Ajuntament de Caldes.

  DIJOUS 15
19 h · xeRRADA
“Piscolabis per a tots: petits 
i grans” a càrrec de Marta  
Muñoz Zueras.
Lloc: Sala d’Actes.
organitza: Biblioteca de Caldes 

19.30 h · xeRRADA
“Perdre la por a gestionar 
l’economia domèstica en 
línia” a càrrec de Fernando 
Fernández de la Mata.
Lloc: Les Cases dels Mestres. 
organitzen: Escola d’Adults 
Municipal El Roure Gros i el 
Col·lectiu Roure Gros.

  DIVENDRES 16
18 h · ACTe 
Projecció El primer dia 
d’octubre, el documental que 
narra els fets de la jornada del 
referèndum.
Lloc: Sala Noble de Can Rius.
organitza: Comitè de Defensa 
de la República (CDR) a Caldes 
de Montbui.
Col·laboren: La Directa i 
l’Agència uo. 

19 h · ConCeRT
Concert de guitarra clàssica 
a càrrec del guitarrista David 
López, amb motiu de la cloenda 
de la Setmana de la Guitarra.
Lloc: Sala de Plens.
organitza: EMM Joan Valls. 

  DISSABTE 17
10 h · MeRCAT De L’oLLA   
I LA CALDeRA
Lloc: nucli antic.
org.: Ajuntament de Caldes.

14 h · CASTeLLeRS
Lloc: Andorra.

19 h · ConCeRT
Concert dels alumnes i 
exalumnes de guitarra a 
l’Escola Mpal. de Música. 
Lloc: Sala de Plens.
organitza: EMM Joan Valls. 

20 h · BÀSQUeT MASCULÍ
CB Vilatorrada vs. CN Caldes. 
Lloc: Pa. Mpal. St. Joan 
Vilatorrada. 
organitza: FCB.

20.30 h · HoQUeI
Recam Làser Caldes vs.
Pas Alcoy en l’ok Lliga. 
Lloc: torre Roja.
organitza: RFEP. 

  DIUMENGE 18
VIA DeL PInTxo
Finalitza el període 
d’inscripcions per participar  
a la Via del Pintxo 2018. 
Lloc: Museu thermalia 
o Projecte Mexcla’t 
(projectemexclat@gmail.com). 
organitza: Projecte Mexcla’t.
Col·labora: Ajuntament
de Caldes.
 
09.30h · PATInATGe
2a fase de la Competició del 
Consell Esportiu del Vallès 
oriental. 
Lloc: torre Roja.
org.: CE Vallès oriental.

12 h · FUTBoL
Caldes de Montbui, CF, vs. 
Santa Eulàlia de Ronçana, CE. 
Lloc: Les Cremades.
organitza: FCF.

12.30 h · BÀSQUeT FeMenÍ
CN Caldes vs. Circol Gesesport 
Badalona. 
Lloc: Les Cremades.
organitza: FCB.

18 h · BALL De TARDA
Lloc: Sales A i B de Les Cases 
dels Mestres.
org.: Associació Gent Gran.

18 h · TeATRe
Aquesta nit tanquem de 
Manuel de Pedrolo, interpretat 
per tIC Escènic. 
Lloc: Stage.
organitza: El Centre.

18.30 h · TeATRe
Puig i Cadafalch, un croquis. 
Lloc: Sala Gran.
organitza: Casino de Caldes. 

  DILLUNS 19
09 h · SeTMAnA 
CULTURAL
Del 19 al 23 de març, amb 
diferents tallers al voltant
de la música.
Lloc i organitza: Escola
El Farell.

12.30 h · TRoBADA
trobada del Grup de colònies
i calçotada.
Lloc: El Pasqualet.
Inscripcions i pagament: 
Fundació Santa Susanna.
organitza: Grup de colònies 
per a gent gran.
Col·laboren: Ajuntament i 
Fundació Santa Susanna.

19 h · CLUB De LeCTURA
Xerrada sobre l’obra de Natalia 
Ginzburg, Léxico familiar. 
Dinamitzat per Ruth Vilar de 
Cos de Lletra.
Lloc: Sala d’Actes de la 
Biblioteca.
organitza: Biblioteca de Caldes

del 06 al 19 de març de 2018
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DEFUNCIONS

“La vida és un 10% el què passa 
i un 90% com hi reaccionem”

> John Maxwell

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Farmàcia Brunat
93 865 26 45 · C. folch i torres, 4
Farmàcia Codina
93 865 00 97 · C. forn, 5-7
Farmàcia La Rotonda
93 865 58 98 · Pl. lluís Companys, 4
Farmàcia Neus
93 862 21 93 · C. Santa teresa, 8
Farmàcia R.T. M.
93 865 41 46 · av. Pi i Margall, 36
Farmàcia Ruano
93 865 05 66 · C. Sabadell, 45
Farmàcia Tarruell
93 865 09 97 · C. Sant ramon, 7
  
farmàcies de guàrdia (de 22 a 00.30 h).  
a partir de les 22 h, acabat l’horari 
habitual de cada farmàcia, i en cas 
d’urgències farmacològiques cal trucar 
a la Policia Municipal (t| 93 865 41 41). 
allà els informaran de la farmàcia de 
torn, que obrirà per prestar-los el servei 
d’urgències fins a les 00.30 h. a partir 
de les 00.30 h, el servei de farmàcia 
de guàrdia es deriva a la farmàcia 
Viñamata (c. Museu, 20; granollers).

Primer de tot, i això és el més important, el gènere ha de ser de mà-
xima qualitat i el caldo és imprescindible que ho fem nosaltres amb 
caps de gambes, musclos, caps i espines de peixos blancs. Ho posem 
tot a bullir uns 20 minuts i ho colem. Ho reservem.
Agafem els peixos ben nets, posem punt de sal i enfarinem.
Els fregim volta i volta, només per marcar-ho. Reservem.
Al mateix oli, sofregim les gambes i els escamarlans. Reservem.
Amb aquest oli, fregim 2 dents d’all, la ceba picada petita i el to-
màquet ratllat.
Quan ja ho tenim tot daurat i lligat, afegim un raig de vi blanc i dei-
xem evaporar l’alcohol.
Afegim una mica de caldo que teníem reservat i triturem. Afegim 
tot el peix reservat anteriorment i afegim més caldo fins a cobrir-ho.
Deixem que faci xup-xup durant aproximadament 15 minuts. A mitja 
cocció afegim els musclos i les cloïsses. En aquest moment afegim 
una picada de pa torrat, 1 all, julivert i 1 ametlla. Deixar 2 minuts 
més. Apagar el foc i col·locar les gambes i escamarlans.
Acompanyar de mig ou bullit i uns pèsols si us agraden.
Així és com ho fem a la Cuineta i surt rodó!
Que vagi de gust.

És una recepta de La Cuineta
Av. Pi i Margall, 63. 
T | 931 29 95 74

Ingredients per a 2 persones:

- 2 rodanxes de lluç de palangre 
- 2 cues de rap
- Anelles de calamar o 2 calamars mitjans
- 2 gambes vermelles
- 2 escamarlans
- 4 musclos
- Cloïsses gallegues
- Caldo de peix casolà
- 2 dents d’all
- 1 ceba
- 1 tomàquet
- 1 raig de vi blanc
- 1 picada
- 1 ou bullit

Sarsuela de peix i marisc

La recepta calderina

19 de febrer · 84 anys
CONCEPCIÓN RAIGAL TORAL
20 de febrer · 84 anys
PABLO PI PADILLA
20 de febrer · 97 anys
JUAN CASABAYÓ CANALS
21 de febrer · 79 anys
ENRIQUE PASTOR MUÑOZ
24 de febrer · 91 anys 
SALVADOR BUSELLI SOLER
24 de febrer · 86 anys          
MARTÍN LLOBET BRUNES
25 de febrer · 91 anys  
CARMEN TORRES SÁNCHEZ
26 febrer · 87 anyS 
MARIA JESÚS CAMPOS NIETO

La frase de la quinzena
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Curiositats

“Als qui ens 
agrada ballar, ens 

agrada ensenyar 
el que ballem”

J.
 S
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r

r
a

· Sembla que als 16 anys vas dir a la 
teva mare que t’agradaria obrir una 
acadèmia de ball...
Sí, més que res tenia clar que volia fer 
classes, el tema de l’acadèmia va venir 
més endavant. Al treballar a diferents 
llocs, vaig deixar una mica la idea apar-
cada. Vaig crear la companyia Step by 
Step ara fa sis anys i em vaig motivar 
molt. Era mestra de primària i se’m 
va acabar la feina. Llavors va arribar 
el moment de llençar-m’hi. Els meus 
pares em van donar molt suport i les 
meves nenes em van motivar molt a 
fer-ho i vaig tirar-ho endavant.

· La companyia encara existeix?
Sí. La companyia és amb la que ma-
joritàriament vaig als campionats del 
món. D’una banda, tinc la companyia i, 
de l’altra, el grup de competició, que és 
el de l’escola. Amb la companyia fem 
feines, muntem actuacions, ens ha vin-
gut a buscar algun productor per fer 
coses diferents i els seus components 
cobren. El que cobren es queda per a 
la companyia per fer vestuaris, per vi-
atjar o per anar a competir.

· El grup de competició també pot 
formar part de la companyia?
Alguns sí. Al juny fem audicions tant 
del grup de competició com de la com-
panyia. I alguns membres del grup de 
competició s’animen i proven d’entrar 
a la companyia. El grup de competició 

estaria format pels més petits i els 
joves fins a 15 anys. La més gran de 
la companyia té 24 anys.

· Pel que fa a l’acadèmia de dansa, 
que compleix enguany 5 anys, hi  
has notat algú que es vulgui dedi-
car professionalment a la dansa?
Tinc tres ballarins de la companyia 
que estan fent audicions per a dife-
rents llocs per fer musicals. L’any 
passat un ballarí va guanyar una 
beca per anar al conservatori de 
dansa contemporània, però com 
que era a Itàlia i el noi era molt 
jove li va fer cosa anar-hi.

· L’acadèmia es prepara pels Dance 
World Cup Spain, que es fan a Bur-
gos la setmana que ve. Als alumnes 
els agrada participar-hi?
Els encanta. O sigui, a la gent li 
agrada ballar però, als qui ens 
agrada ballar, ens agrada ensenyar 
el que ballem. Un artista balla per-
què li agrada la dansa i aquest art, 
però també li agrada expressar-ho 
davant de la gent, ja que és una ex-
pressió d’un sentiment d’una cosa 
que et prepares perquè tothom 
pugui veure-la. 

· Quants ballarins aniran a Burgos?
Uns 87 i farem 67 coreografies. Vint 
d’aquestes coreografies ja són so-
listes. Al juny, es fan audicions tant 
per ser solista, anar en grup, fer 
duets, trios o quartets. Participem 

en diferents grups en les categories 
de clàssic, jazz, contemporani, hip- 
hop, claqué and song and dance.

· Tracteu tot tipus d’estils?
Sí. Crec que som una escola bas-
tant versàtil. Toquem una mica de 
tot, des de la dansa clàssica, que 
per a nosaltres és vital i priorità-
ria, passant pel jazz i el contempo-
rani i el hip-hop. 

· La dansa clàssica és la base de 
tota la dansa?
Jo he tractat d’inculcar sempre 
aquesta idea. Gràcies a la dansa, 
tota la resta surt més bé. El hip 
hop és una altra història però es 
nota moltíssim en el jazz i el con-
temporani qui ha fet dansa clàssi-
ca. Realment les classes de clàssic 
han augmentat bastant durant els 
cursos perquè els alumnes han vist 
l’important que era.

· Consideres que la dansa clàssi-
ca està bastant oblidada?
La clàssica, sí. Estem en un país 
que no promociona com cal aques-
tes arts. I és una llàstima perquè 
tenim molt bons professionals, que 
acaben marxant. O passen desa-
percebuts i al final no acaben fent 
el que volien fer perquè no hi ha 
llocs on fer-ho.

Montse
Estrada

uceda

Directora de l’acadèmia de ball Step by Step

Des de ben petita que li agrada ballar  i 
des de sempre tenia la il·lusió d’obrir 
una acadèmia. emprenedora i xerraire, 
transmet a través de la seva veu la seva 
passió per la dansa, la seva gasolina diària. 
I això també ho contagia als seus alumnes.

Jordi Rius

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


