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Alguns dels noms de
calderins que es troben
als carrers de Caldes
>P02-03

Caldes vota una majoria
independentista en les
eleccions del 21-D
>P04

S’inaugura la festa
de Sant Antoni, que
culminarà el dia 21
>P11

Enlluernant la
nit més màgica
Catorze carrosses, 700 kg de caramels i
grups d’animació omplen els carrers de
Caldes de llum i il·lusió per a grans i petits
>P10

Ses Majestats els Reis adreçant-se als calderins des del balcó de l’Ajuntament abans de rebre les claus de les cases de la vila. > J. Serra

Joan Reche, subcampió
de Catalunya de
taekwondo per clubs
>P12
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nomenclàtor | llista de carrers

Els carrers de
Caldes seran
sempre nostres
La vila termal ret homenatge als seus ciutadans més il·lustres
Jordi Rius

Des del 2013

hi ha una Comissió
de Nomenclàtor
que assigna els
noms dels carrers

“En el cas que es
volgués canviar
de nom un carrer,
el funcionament a
seguir seria reunir
la Comissió i
elevar la proposta
al Ple”
Isidre Pineda
Segon Tinent
d’Alcalde

VILA TERMAL FRANCESA AGERMANADA
AMB CALDES DE MONTBUI
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Carrer de

George
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ls carrers seran sempre
nostres. És el càntic de
moda a les manifestacions dels últims mesos.
Tot i que ja fa temps
que corre pels carrers de Barcelona,
va tornar a agafar protagonisme arran
dels fets del 20 de setembre de 2017 a
Barcelona amb l’entrada de la Guàrdia
Civil a la Conselleria d’Economia de la
Generalitat. El cert, i prenent aquesta
metàfora, és que es pot dir que Caldes
sempre ha homenatjat els seus ciutadans més il·lustres dedicant-los un carrer de la vila. Però com es decideix el
nom d’un carrer i quan es fa? Com en
molts municipis catalans, a Caldes hi
ha des del 2013 una Comissió de Nomenclàtor que assigna els noms i sistematitza el procediment dels noms dels
carrers, els espais i l’equipament públics o la seva modificació. En aquesta
Comissió “hi ha tots els partits polítics representats, membres de la
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Comissió de Patrimoni del Consell
Municipal de Cultura, a més de representants municipals”, constata
el primer tinent d’alcalde de Caldes,
Isidre Pineda. La Comissió es reuneix
sempre que hi hagi noves iniciatives,
tot i que actualment “no hi ha nous
carrers ni tampoc s’estan urbanitzant noves vies ni barris”, assegura
Pineda. La darrera vegada que la Comissió es va reunir va ser l’estiu passat, quan es va decidir posar el nom
de plaça Saint-Paul-lès-Dax a la zona
esportiva de Les Cremades a proposta de l’Associació d’Amics d’Europa. El
nom d’aquesta plaça situada a la falda
del Farell es va acordar per unanimitat en el Ple de l’Ajuntament del passat 29 de juny.
Coincidint amb la celebració de
l’Escaldàrium i la commemoració dels
cinc anys d’agermanament entre els
pobles català i francès, una comitiva de l’Ajuntament de Saint-Paul-lès-
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Samsó

Dax, presidida per l’alcaldessa, Cathy
Delmon, va visitar Caldes de Montbui.
L’Ajuntament de Caldes va aprofitar
l’estada de l’alcaldessa i altres membres del seu consistori per inaugurar
el monòlit en homenatge a l’agermanament, instal·lat a la zona esportiva Les
Cremades (davant el pavelló municipal
d’esports), i destapar la placa que bateja aquest espai com a “Plaça de Saint-Paul-lès-Dax, vila termal francesa
agermanada amb Caldes de Montbui”.
La Comissió té com a criteri general,
segons consta en el reglament, “incorporar al nomenclàtor els noms
dels llocs, dels personatges, dels oficis, dels fets i dels objectes que hagin
contribuït, des de la perspectiva
local, del país o universal, a la causa
del progrés de Caldes de Montbui i
de la humanitat”.
DE CARRER ESPARTERO A
CARRER DE GEORGE LAWRENCE
El desembre de 2011, una consulta ciutadana va acabar amb la polèmica sorgida per canviar el nom d’un carrer. El
carrer del General Espartero, al barri
de La Bolera, en ple eixample de Caldes de Montbui, va canviar pel de George Lawrence Davis. La consulta va obtenir 2.047 vots vàlids, dels quals 810
vots optaven per mantenir el mateix
nom o elegir entre carrer d’Esparter
(302 vots) o carrer de George Lawrence Davis (935 vots). El gal·lès Lawrence Davis va viure i morir a Caldes de
Montbui. Va ser el fundador i director del Col·legi Evangèlic, que va funcionar a Caldes de Montbui durant 39
anys (1873-1912) i que va ser una entitat clau en l’alfabetització. Popularment aquesta escola es coneixia com
l’escola dels pobres. També va ser conegut arreu com a missioner, mestre i
fundador d’altres col·legis evangèlics.
En la mateixa consulta ciutadana,
també es va votar pel nom de la plaça
de Can Rius. En aquest procés es van
registrar 822 vots, dels quals 393 van

ser pel nom de Can Rius, 261 pel nom
de Marià de Sans i Bette i 168 pel de
plaça de la Vila Xica.
CARRER DE RAÜL ROMEVA
El darrer canvi de nom d’un carrer, si
bé de forma temporal i simbòlica, va
ser el 19 de novembre de 2017, quan es
va posar el nom de Raül Romeva al carrer Font i Boet. L’acte volia servir d’homenatge al conseller empresonat, que
va viure molts anys a la vila termal. El
nom oficial i la placa que es va penjar
van conviure fins que Romeva va ser
posat en llibertat, el passat 4 de desembre. La placa contenia el nom de Romeva i la inscripció: “Conseller legítim de
la Generalitat. Pres polític que ha viscut i crescut en aquest carrer. Persona
digna i compromesa socialment amb
Caldes i Catalunya”. L’acte estava organitzat pel grup de suport que es va
crear a la vila entre amics i simpatitzants del conseller, i comptava amb el
suport de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui. “Va ser un acte important
per a Caldes”, recorda el primer tinent
d’alcalde, “però en el cas que es volgués tirar endavant una proposta de
canvi de nom, el funcionament a seguir és fer la proposta, reunir la Comissió i elevar-la al Ple”.
Justament el carrer Font i Boet
fa referència a una de les grans famílies benestants que va tenir Caldes i que
posseïa la meitat del nucli antic de la
vila termal. A principis del segle XX,
els darrers membres de la nissaga van
donar les restes del Palau i els horts a
l’Escola Pia perquè hi habilitessin un
col·legi religiós per als nens de Caldes,
tal com recorda l’estudiós local Xavier
Serrat en un article publicat al setmanari Montbui el 2009. Els escolapis
van anar venent els terrenys dels antics horts per obtenir diners per convertir el que quedava del vell Palau en
col·legi. Amb la nova urbanització va
sorgir l’actual carrer Font i Boet, dedicat a la memòria dels tres germans amb
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els quals va finalitzar la nissaga: Salvador, Ramon i Rosa Font i Boet.
El 6 de setembre de 1875 el matrimoni format per Salvador Font i Paula
Boet van demanar al Ple de l’Ajuntament un seguit de noms per als carrers
del projecte d’eixamplament de Caldes
en la part que comprenia la seva heretat. Els noms proposats van ser plaça
Boet, en memòria a la seva nissaga;
plaça Moreu, en record a la família primigènia, ja que els Moreu van ser antecessors tant dels Font com dels Boet;
carrer Sant Ramon, en memòria del
seu fill Ramon; carrer Sant Pau, en record tant de la mateixa Paula Boet com
del seu avi, Pau Boet; carrer de Sentmenat; carrer del Marquès, en honor a
la història de la seva Casa-Palau; carrer de Montserrat; carrer Santa Teresa, en memòria a Teresa Moreu i Boet,
avantpassada del matrimoni Font i
Boet, i finalment carrer Santa Rosa,
en record a la seva filla Rosa.
El Ple i l’alcalde Joan Busquets
van acceptar la proposta i encara avui
aquests carrers i places porten els mateixos noms, tret de la plaça Boet, que
va ser la Plaza de la Victoria, actualment plaça Catalunya, i del carrer Rector Alemany, que aleshores era la continuació del carrer Montserrat.
CARRERS DE MILITARS I METGES
El 1920, l’Ajuntament de Caldes va dedicar un carrer a Josep Padrós i Cuscó,
un general que va néixer a la casa de
Cal Met i que va rebre diferents distincions durant la seva carrera. Un altre
carrer de Caldes amb nom de militar i
funcionari públic és el de Joan Samsó,
que va ordenar en el seu testament un
llegat important a favor de l’hospital
de la vila de Caldes de Montbui. Per la
seva generositat, l’Ajuntament va decidir col·locar una placa amb el seu nom
el 8 de juny de 1897, element que no es
va col·locar fins al 30 de juliol del mateix any, aprofitant la celebració de les
festes en la defensa de l’atac dels carlins de l’any 1873.
De carrers a Caldes amb el cognom Xalabarder n’hi ha dos i fins i tot
es creuen a l’altura de l’avinguda Josep
Fontcuberta. El de l’historiador local
Avel·lí Xalabarder i el carrer Dr. Xalabarder, dedicat a Eduard Xalabarder
i Serra, un metge nat a Caldes que es
va especialitzar sobretot en la tuberculosi. Va ser un dels promotors inicials de l’embotellament de l’aigua termal de Caldes de Montbui, que va tenir
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lloc entre 1910 i 1913 i que es va batejar amb el nom d’Agua Thermión,
i un dels més entusiastes promotors
de la creació del sanatori de Torrebonica a Terrassa. A la zona de Can
Rossell hi ha un altre carrer dedicat
a un dels grans promotors de la farmàcia a Caldes, Salvador Codina,
que des del seu establiment del carrer del Forn va ser un dels primers
promotors del iogurt a Catalunya i
també va fundar, el 1908, el primer
laboratori d’anàlisi (de sang, orina,
llet i aigua). En aquest repàs dels
noms dels carrers no hi poden faltar
els dels artistes Manolo Hugué i Miquel Gispert, o la plaça dedicada al
titellaire Romà Martí.
INTERÈS PER LA
TOPONÍMIA LOCAL
El setembre de 2011 Caldes de Montbui es va adherir al projecte Topos
(caldes.proxarxa.net) promogut
per la Fundació Universitària Martí
l’Humà, a través de les escoles El
Calderí, El Farell, Montbui i Pia i de
l’Escola d’Adults. L’objectiu era iniciar un procés d’estudi de la toponímia calderina a mans dels alumnes
i a través de la recerca documental
i oral. S’hi van afegir més de 1.300
alumnes, entre infants, joves i adults,
que van presentar un recull de 41 topònims calderins sotmesos a estudi.
Per tirar endavant el Topos calderí, cada centre va definir la metodologia, els noms dels carrers i les
places que volien estudiar, els cursos que hi van participar i el total
d’alumnes que s’hi van afegir. El projecte ha convidat els investigadors a
fer un treball de camp on era important la recerca a l’Arxiu, a la Biblioteca o als mitjans de comunicació centenaris. Tanmateix, més important
encara que la recerca documental
va ser la recerca de la història oral a
través de converses amb la gent més
gran del poble.
Al projecte Topos s’hi pot trobar des de referències als barris de
Bugarai o Camp de l’Arpa fins a mencions a alguns carrers d’il·lustres calderins. Tot i que el projecte ara ja
està tancat, el web (caldes.proxarxa.net) encara es pot consultar. La
iniciativa va tenir lloc a Canovelles
i les Franqueses amb molt d’èxit. El
treball de recerca que fan els alumnes ajuda a augmentar el sentiment
de pertinença al poble.

EL MÉS DESTACAT DE 2017

GENER

maig

juliol

Finalitza l’Any Badia i
s’inicia el 2017 dedicat
a Andreu Canals

Opinions contraposades
sobre l’aparcament
Raval Canyelles

Neix el Camí Orbital i
el Bar Winner s’enduu
la Via del Pintxo

Al gener va acabar la celebració de l’Any Badia amb una
jornada de portes obertes a la
casa del fill predilecte de Caldes de Montbui, l’artista Sebastià Badia, i la vila dedica el
2017 a la commemoració dels
10 anys de la mort de l’escriptor calderí Andreu Canals.

L’equip de Govern justifica la
seva construcció per recuperar
l’espai públic de la vila, mentre
que Salvem les Hortes n’és contrària pel suposat impacte visual i sobre les Hortes de Baix.
ROGASA renuncia a la construcció i, en el seu lloc, ACSA
és la nova adjudicatària.

El 30 de juny, una setantena de
persones van donar el tret de
sortida al nou Camí Orbital de
la vila termal, un recorregut de
5 km que encercla el municipi.

octubre

novembre

DESEMBRE

Caldes diu “sí” a
la independència i
celebra la Festa Major

Les línies de l’educació
del futur i amb el groc
al cor per Raül Romeva

Una fira entranyable, un
autèntic caliu de Nadal i
els resultats electorals

Amb una participació del 58,3%
de les 12.000 persones censades, 6.821 van votar a favor de
la República el passat 1-O.

Caldes tanca més d’un any de
procés participatiu marcant les
línies bàsiques que faran de la
vila un poble educador.

Nova edició de la Fira de Nadal
amb el gran producte estrella,
el brou de Nadal, que s’esgota
abans del previst.

Molta música i activitats d’entitats per a infants del poble han
omplert els carrers de Caldes
durant la seva Festa Major.

Caldes mostra el seu suport al
calderí Raül Romeva, conseller
cessat i empresonat a Madrid
arran de l’aplicació del 155.

ERC-CatSí, JUNTSxCAT i C’s,
les tres forces polítiques més votades a Caldes en les eleccions al
Parlament de Catalunya del 21-D.

El Pintxo Popular va ser per a
El Cafè del Centre i Can Fanga,
amb un empat tècnic
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política | eleccions parlament

ERC-CatSí, Junts per Catalunya i Ciutadans
Les tres forces polítiques més votades a Caldes en el marc de les eleccions al Parlament de Catalunya del 21-D
A partir de les 9 del matí del passat 21 de desembre, els nou col·legis
electorals habilitats a Caldes de
Montbui per dur a terme la jornada electoral van constituir les seves
meses sense incidències. Fins a les
8 del vespre, els 13.010 calderins i
calderines censats (229 més respecte als comicis autonòmics del 27 de
setembre del 2015) van poder exercir el seu dret a vot, tot i que en el
marc d’unes eleccions al Parlament
de Catalunya del tot atípiques i amb
un increment en la participació ciutadana representat amb el 84,24%,
respecte al 79,95% de les darreres
eleccions del 2015.
Tot i l’empresonament d’Oriol Junqueras arran de les conseqüències del “procés” català i l’aplicació
de l’article 155 de la Constitució espanyola, Esquerra Republicana de
Catalunya-Catalunya Sí ha estat la
força política més votada a la vila
termal, coincidint amb el partit que
governa en el consistori local. Dels
10.923 vots vàlids al municipi, ERC
s’endugué una representació del
27,23% traduït en 2.974 vots, cosa
que els permet mantenir la posició
destacada des de les passades eleccions del 2015 amb la coalició Junts

Eleccions
al Parlament
21D/2017

10.923 vots

ERC
2.974 vots (27,23%)

CatComú-Podem
676 vots (6,19%)

JuntsxCat
2.592 vots (23,73%)

CUP
619 vots (5,67%)

C’s
2.369 vots (21,69%)

PP
323 vots (2,96%)

PSC-PSOE
1.199 vots (10,98%)

Altres
171 vots (1,57%)

pel Sí. Jordi Solé, alcalde de Caldes
i eurodiputat per ERC, comentava
les seves impressions arran dels resultats: “ERC ha guanyat còmodament a Caldes i diria que és la
primera vegada que això passa;
per això estem molt satisfets
d’haver contribuït a la victòria
d’ERC al nostre poble”.
Al més votat, l’han seguit Junts
per Catalunya, partit liderat pel
president de la Generalitat, Carles
Puigdemont, amb una representació del 23,73% de les votacions
(2.592 vots). I en tercer lloc, desbancant altres forces com el PSC
o Catalunya en Comú-Podem, Ciutadans s’ha imposat amb un 21,69%
dels vots, traduït en 2.369 vots (a
només 223 vots de diferència respecte a la segons força política més
votada, Junts per Catalunya).
Els resultats no disten gaire respecte de les darreres eleccions al
Parlament de Catalunya del passat
2015. Aleshores, la coalició Junts
pel Sí, formada per ERC i PDeCAT, va liderar les votacions calderines amb un 48,03% i la va seguir
també el partit de Ciutadans, tot i
que en aquest cas, amb un 14,03%
de les votacions. Tot i que a Cal-

des es manté una majoria independentista, Ciutadans ha experimentat un important creixement, dels
1.422 vots del 2015 als 2.369 vots en
la jornada d’enguany.
En la lectura dels resultats en l’àmbit nacional, Solé remarcava l’èxit
independentista: “Aquestes eleccions imposades van ser convocades amb l’objectiu de derrotar l’independentisme, de posar
fi a les aspiracions d’autodeterminació de Catalunya, i resulta
que una mica més aquestes eleccions posen fi a qui les han convocat, és a dir, al Partit Popular,
que ha assolit uns resultats ridículs”. És, segons l’alcalde, el fracàs
absolut de Rajoy, de l’article 155 i
dels qui parlaven d’una majoria silenciosa. Però a més del Partit Popular, el resultat denota també “la
vergonya de tots aquells qui per
activa o passiva han donat suport
a això des de la Unió Europea”, hi
afegia. En el marc d’aquest panorama, el que queda esperar és que
“tothom respecti els resultats” i
que “les forces independentistes
ens posem ràpidament d’acord
per restaurar tot el mal que ha
causat l’article 155”.

urbanisme | font del lleó

Més presència
i notorietat de
l’aigua termal
Amb aquesta premissa comencen
els preparatius de la remodelació
de la plaça, que quedarà afectada a
partir del proper mes de febrer
Render que il·lustra com quedarà la nova plaça de la Font del Lleó després de les obres que s’iniciaran el 5 de febrer. > aj. caldes

Ja queda menys perquè es faci realitat la transformació de la plaça de la
Font del Lleó i reconvertir-la en un
espai amb més presència de l’aigua
termal. Aquest mes de gener, la UTE
integrada per les empreses ROGASA
i REHACSA signaran el contracte i
iniciaran les mesures d’implementació i prospecció, però no començaran realment les accions de reurbanització fins al proper 5 de febrer.
Unes obres que segons l’alcalde de
Caldes, Jordi Solé, tindran un efecte revitalitzador de l’espai, a més de
ser “la cirereta del pastís després
de molts anys d’anar fent millores
al nucli antic”.

Segons el calendari establert, les activitats entorn de la celebració de Sant
Antoni, que tindran lloc en aquesta
mateixa plaça entre el 14 i el 21 de
gener, conservaran la seva ubicació
tradicional, però d’altres com el Mercat de l’Olla o l’Escaldàrium patiran
una reubicació en espais alternatius.
La urbanització de la plaça es farà
d’acord amb el projecte presentat per
l’estudi Volta Arquitectura +AR47,
que integra les exigències urbanístiques, socials i turístiques d’aquest
centre neuràlgic calderí amb les propostes derivades del procés de participació, en què hi van dir la seva entitats, comerciants i veïns i veïnes de

Caldes de Montbui. En paraules de
Jaume Mauri, regidor d’Espais Públics i Sostenibilitat, “en el procés
participatiu es va poder dibuixar
la plaça amb un panell en blanc, de
manera que abans que estigui realitzada, ja ens la sentim de tots”.
La plaça de la Font del Lleó seguirà
representant la singularitat termal
de la vila, i serà la plataforma principal de fires i manifestacions culturals i tradicionals, posant en valor els
elements patrimonials que acull i fent
honor a la història més antiga i més
recent del municipi: “el que farem és
endreçar l’espai urbà per embellir
el patrimoni que tenim en aquest

espai”, diu Mauri. I aquest fet es traduirà en la incorporació d’una nova
font davant les termes romanes, tot
dibuixant un recorregut d’aigua per
tota la plaça i donant més presència
i notorietat al termalisme calderí. En
aquest punt, Mauri destaca la bellesa
que se’n derivarà sobretot a l’hivern,
“ja que aquesta aigua, amb el contrast tèrmic, fumejarà i es veurà
tot el quadrant de la plaça fumejant”. D’altra banda, també es preveu la conservació de la llamborda,
col·locant l’original (polida i tallada)
al centre, que conviurà amb la llamborda de granit als perímetres, fent
servir les alineacions de la pedra per

integrar i donar protagonisme als elements patrimonials que acull la plaça,
com les Termes o la font.
La suma de les diferents actuacions
a l’espai pretén, a més de potenciar
la presència termal i fomentar elements patrimonials, la millora de la
seva accessibilitat i la lliure circulació
dels vianants. Sota la concepció d’una
plaça per a vianants, es veurà reduïda
la circulació de vehicles de motor, que
quedarà restringida als serveis i els
veïns. En aquest sentit, “no hi haurà
aparcaments a la plaça, cosa que
garanteix una millor seguretat a
les persones d’aquest espai públic”,
afegeix el regidor, Jaume Mauri.
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comerç | delivery

Menjar de restaurant a casa

Del 09 al 22 de gener de 2018

educació | projecte educatiu de caldes

Neix “Passo de Cuinar”, la nova plataforma web amb servei de
menjar a domicili procedent de restaurants de Caldes de Montbui

En plena execució i seguiment del PEC
El grup impulsor que s’encarrega de realitzar el seguiment i treballar per assolir els objectius proposats després de les diferents sessions de treball, ja s’ha reunit per primera vegada i ho farà una segona
el proper dijous 18 de gener, a les 7 de la tarda, a Les Cases dels Mestres. En el marc de la primera i darrera reunió del 14 de desembre, els
membres d’aquest grup impulsor van posar fil a l’agulla amb la constitució dels grups de treball, segons els quatre àmbits definits en el
PEC: l’àmbit escola, el fora de l’escola, transició escola-treball i formació permanent i l’àmbit de poble educador. Al final de la trobada,
van resultar escollides 16 propostes, establertes per ordre de votació.
Segons la complexitat d’aquestes, algunes són d’aplicació immediata,
mentre que d’altres requereixen més treball i temps d’elaboració amb
propostes puntuals de llarg termini (entre 2 i 3 anys).
Tot i haver iniciat les sessions del grup impulsor, la convocatòria per
formar-ne part continua oberta, amb la possibilitat d’adherir-s’hi adreçant la corresponent sol·licitud al correu pec@caldesdemontbui.cat.
De la mateixa manera, els grups de treball i les trobades del grup plenari estan totalment oberts a la ciutadania.
Marc Coello, CEO de www.passodecuinar.com, el nou servei de menjar a domicili a Caldes de Montbui. > CEDIDA

D

es de novembre, els
calderins i calderines
no tenim cap excusa
per gaudir d’un bon
assortiment de plats
de restaurant, i és que amb el nou
servei de menjar a domicili www.
passodecuinar.com, menjar de qualitat professional és a l’abast de tots.
La nova plataforma web compta actualment amb la col·laboració
de cinc restaurants calderins: Na
Madrona, Il Lago, La Magnòlia, Pizzes d’Herber i La Mediterrània, de tal
manera que els usuaris poden escollir
qualsevol dels plats que ofereixen als
seus restaurants i gaudir-los des de
casa amb un temps aproximat d’es-

pera de tan sols 20 minuts. Marc Coello, fundador de Passo de Cuinar, explica que tots els restaurants tenen un
temps d’espera indicat en la primera
imatge de la seva selecció dins el portal, de manera que “garantim informació real del temps d’espera per a
cada restaurant”.
Des de pizzes, pasta, amanides,
carns d’estil italià i hamburgueses al
més pur americà, hi ha un ampli assortiment d’estils culinaris i plats de
diferents regions del món que s’aniran ampliant en funció de l’adhesió de nous col·laboradors gastronòmics. L’usuari no només pot gaudir
de la mateixa oferta gastronòmica
que als restaurants, sinó també dels

mateixos preus. A més, “com que
no cal demanar una comanda mínima, el client pot decidir exactament quina quantitat de diners vol
gastar-se”, afegeix Coello, i en síntesi, “els números demostren que
aquesta col·laboració és tan beneficiosa per als restaurants com per
a Passo de Cuinar, així com per als
mateixos clients”, segons el CEO.
El mètode de pagament també és
un aspecte clau en l’èxit del projecte, ja que “un cop feta la selecció de
menjar que es desitja, es dirigeix
el client a la plataforma bancària
de pagament on, amb les seves targetes, pot realitzar el pagament liquidant l’import just”.

educació | lecxit

Fomentant l’interès per la lectura
Ja és en marxa la quarta edició del LECXIT, el programa calderí
basat en l’acompanyament de voluntaris a alumnes de primària per
tal de fomentar la comprensió lectora en un entorn més lúdic que el
lectiu habitual.
En la nova edició, iniciada el passat mes de novembre del 2017, 34 voluntaris s’han sumat a la iniciativa, vint dels quals són estudiants de
quart d’ESO i batxillerat de l’Institut Manolo Hugué i de l’Escola Pia
de Caldes. La resta de voluntaris corresponen al grup de veïns i veïnes del municipi, alguns d’ells coneixedors del projecte a l’haver-hi
participat en altres edicions. Gràcies a aquesta iniciativa promoguda per la Fundació Jaume Bofill, la Fundació “La Caixa” i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 34 infants de
cursos de primària residents a Caldes podran gaudir d’una estona
acompanyats dels voluntaris, que cercaran potenciar l’interès per la
lectura segons les necessitats de cada participant.

joventut | pin 2017

Èxit del Parc Infantil de Nadal d’enguany

Més de 300 infants i joves calderins han gaudit d’una
edició del PIN autogestionada per ells mateixos

Usuaris del PIN 2017 en una de les activitats, l’Escape Room. > AJ. CALDES

La nova edició del PIN, el Parc Infantil de Nadal, ha estat tot un èxit i
s’ha valorat molt positivament des de
l’Ajuntament de Caldes. Després de
la recuperació del projecte l’any passat, enguany han estat més de 320
infants i adolescents de 5è i 6è de
primària i 1r d’ESO els que han participat d’un conjunt d’activitats autogestionades pels mateixos usuaris,
els quals han estat força més respecte d’edicions anteriors, tot i comptar
amb un dia menys de servei.
Arran d’aquestes dades, des de la
Regidoria de Joventut es considera que el PIN no només s’ha con-

solidat, sinó que a més ha creat un
efecte de fidelització d’usuaris de
l’any passat, fet que ha acomplert
l’objectiu prioritari d’autogestió del
temps d’oci i de foment de les relacions personals fora de l’ambient
més individualitzat habitual. Durant les tardes dels dies 27 al 29 de
desembre, a l’Espai Jove El Toc s’hi
van realitzar diverses activitats, algunes repetides d’altres edicions i
d’altres de noves i molt demandades, com l’Escape Room o el taller
ofert per la colla de Castellers de
Caldes, els Escaldats. Assolides les
fites en l’edició del 2017, ara se n’es-

pera el retorn a través del Consell
d’Infants per tal d’estudiar com es
presentarà el projecte del Parc Infantil de Nadal d’aquest 2018.

Auales d’estudi per als
exàmens finals
L’Espai Jove El Toc obrirà les seves
portes les tardes dels caps de setmana
del 13 al 28 de gener i el 3 i 4 de febrer
perquè els joves estudiants puguin
accedir a aules d’estudi equipades
amb accés a Internet i preparar amb
èxit els exàmens de final de semestre.
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ERC Caldes de Montbui

Som Caldes
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>Podeu llegir l’article sencer a www.calderi.cat

cabem les Festes de Nadal, dates on les xifres de consum es disparen en tots els àmbits. Són dies on se solen gastar molts diners de mitjana, tot i que com sempre, les
mitjanes són les dades cegues entre els que
tenen molt i els que tenen molt poc.
Reflexionar per plantejar un any més sostenible i responsable seria: Hem decidit com, on, amb què i de quina manera gastem els nostres diners?
Les respostes a aquestes preguntes ens fa una mica més
forts per canviar algunes coses, així que cal agafar consciència que els nostres gestos tenen una repercussió.
No només a les dates de Nadal, sinó en qualsevol moment
de l’any, cal que eduquem als nostres petits amb l’exemple i evitem l’excés de regals. Evitem també joguines on
es fomenti el sexisme i els rols de gènere. Els infants han
de gaudir de moments i persones i no pas d’objectes i propietats. També han d’aprendre mentre gaudeixen. Si passem més estona amb ells jugant i educant-los, potser no
els caldran tantes joguines.
Comprem als petits comerços i donem vida als nostres
pobles i barris. Donem-los aire per poder sobreviure a la
competència de les grans superfícies. Evitem els grans
centres comercials, les seves poderoses campanyes i “facilitats”. Evitem també desplaçaments innecessaris comprant al costat de casa.
Assegurem-nos que els productes que comprem siguin de
qualitat i de comerç just. Potenciem aquelles iniciatives on
es posa de valor la bona qualitat del producte i es respecta
les condicions laborals de les persones que les fabriquen.
CUIDEM LA TERRA i L’ENTORN.
Canviant els nostres hàbits de consum, podem ajudar a
canviar algunes peces de l’engranatge que ens ha dut fins
l’actual situació de desgast econòmic i ambiental actual i
regenerar també les relacions humanes i socials, tornant
a allò més proper i personal, creant vincles més reals.

PSC Caldes de Montbui

Units per Caldes

PPC Caldes de Montbui

Democràcia i llibertat

entre escrivim aquest article, encara no ha passat la nit més màgica de
l’any, la nit de Reis. La nit en què els
ulls dels més petits brillen vessant d’il·
lusió i nervis i alhora els pares i avis reviuen els dies de les festes de Nadal com quan eren petits,
o almenys molts així ho expliquen.
Si bé és cert que aquest any no tots els pares podran gaudir d’aquestes festes entranyables amb les seves famílies i no serà per voluntat pròpia... Alguns estan més lluny
del que voldrien, exiliats, i d’altres encara pitjor, els han
tancat a la presó per defensar unes idees polítiques pacífiques que alguns consideren il·legítimes, perquè no combreguen amb les seves.
I, així doncs, ja estem tenint aquest 2017-2018 unes festes
nadalenques ben diferents. Molts haurem aprofitat per
concentrar-nos i reclamar la llibertat dels presos polítics,
d’altres haurem seguit posant-nos peces de roba grogues
(sí, aquest any la tendència de moda del desembre a Catalunya ha estat el groc –ja ens entenem), d’altres hem dedicat els primers brindis dels dinars familiars a recordar
els presos i exiliats... Aquests i un gran nombre d’exemples més fan d’aquest Nadal el més reivindicatiu que recordem els més joves.
De fet, mentre escrivim aquest article acaba de saltar la
notícia que el vicepresident del Govern i president d’ERC,
l’Oriol Junqueras, seguirà a la presó perquè el “Tribunal
Supremo” ha desestimat el recurs d’apel·lació de la defensa. Dit en altres paraules, que apliquen les lleis al seu gust
per mantenir tancada una persona que ni ha cobrat en B,
ni ha sigut corrupte, ni ha prevaricat… D’altres que apareixen en llistes amb inicial i cognom no són ni assenyalats. Creiem que és injust i vergonyós, i que algun dia, els
qui estan decidint tot això, hauran de pagar pels seus ...

Un any més sostenible
i responsable

A peu per Caldes

2018, un any de compromís!

C

H

aldes es troba en plena campanya d’asfaltatges. Aquests dies molts carrers del nostre
municipi s’estan asfaltant, molts i moltes de
nosaltres hem pogut patir els talls que això
comporta, però també gaudim dels beneficis
que signifiquen aquests nous carrers asfaltats. Canvis que
necessitem per millorar les condicions de trànsit al nostre municipi i que també ajuden a veure més maco Caldes.
Però en aquests dies que veiem com els nostres carrers
milloren, veiem com les nostres voreres segueixen igual,
moltes d’elles estretes, massa petites fins i tot per a les i
els vianants, per als cotxets, per als carrets de la compra
o les cadires de rodes. Voreres que tradicionalment són
un inconvenient per al trànsit de tots i totes aquelles que
anem a peu per la nostra vila.
Des del PSC de Caldes de Montbui sempre celebrem les
millores, però també volem pensar en la seguretat, en l’accessibilitat i en la manera com es gaudeixen els carrers
del nostre municipi. Per això ens agradaria repensar la
via pública, ens agradaria que les campanyes d’asfaltatge
comptessin amb una planificació de millores de les voreres, tot sent conscients que moltes vegades també afectarà l’espai per als nostres vehicles. Cal que l’urbanisme
pensi en primer pla en les persones.
Un exemple d’aquesta visió de Caldes que tenim és la nostra defensa de la variant sud entre Caldes i Sentmenat,
que demanem fa anys al Parlament de Catalunya per derivar trànsit del carrer Homs a l’exterior del poble, evitant
també el pas de vehicles pesats per l’interior del poble;
reduint contaminació acústica (i de l’aire) i millorant la
seguretat dels nostres vilatans i vilatanes. O el pas de la
C-59 al polígon La Borda, que després d’anys d’haver-la
demanat vam aconseguir-la aquest 2017, i esperem que
aviat sigui una realitat i permeti travessar aquesta carretera de forma segura.
Fem de Caldes un poble on tots i totes puguem anar a peu!

a començat un nou any, un fet que ens
porta a desitjar-vos que aquest nou any
sigui millor per a tots, amb propòsits plens
d’il·lusions i esperances perquè es facin realitat tots els nostres somnis!
Units per Caldes segueix posant el seu esprit en mirar endavant y seguir treballant pel nostre poble i per tots els Calderins.
Som conscients dels difícils moments pels quals està passant la política Catalana, i de retruc la política Local. Ara
més que mai cal molta serenor, calma. Humilitat, Moments
per acostar-nos tots i posar les forces per treballar conjuntament, i així trobar solucions i millores per tots nosaltres
i per descomptat per la nostra Vila, Caldes de Montbui!
Cal tenir present que el Govern municipal té una majoria
absoluta cada vegada més arrelada, però no per això ha de
deixar de banda les aportacions i propostes que es fan mes
a mes des d’Units per Caldes i la resta de grups a l’oposició cap a un treball en comú i més diàleg. Sempre les discrepàncies, contrastar les opinions i les diferents opcions
han de ser i són oportunitats d’acord! Per això seguim reiterant la conveniència de més participació en totes les preses de decisions, i sobretot més col·laboració a l’hora d’executar-les. Són els desitjos, per aquest nou any, des Units
per Caldes. És el compromís a qual ens agradaria arribar.
De ben segur que seguirem patint entrebancs i ens equivocarem. Hi haurà decisions en les quals no estarem d’acord
amb la visió del Grup de Govern o amb la visió que pot
tenir dels diferents assumptes. Ja sabem i en som conscients que l’Ajuntament no pot donar solució a tots els problemes. però també estem convençuts que a Caldes no
perdrem l’esperança que podrem fer-ho tal com ho hem
fet sempre, amb treball, amb esforç, amb fe, amb dedicació i amb confiança.
Des d’Units per Caldes fem una crida a la responsabilitat...
>Podeu llegir l’article sencer a www.calderi.cat

PDeCAT Caldes de Montbui

Junts som imparables
l mes de gener és sinònim de nous propòsits
i objectius individuals i personals. I aquest
2018 no n’és una excepció. Però com a societat no podem deixar de plantejar-nos reptes col·lectius que serveixin per millorar les
nostres vides i les de les generacions futures. En aquest
sentit, sembla necessari caminar junts i amb pas ferm per
seguir denunciant la baixa qualitat democràtica de l’Estat espanyol i la manca de separació de poders. Probablement i malaurada, a aquestes altures ja estem acostumats
a escoltar quins són els dèficits d’aquest Estat, i és que la
reiteració de casos i exemples els han posat de manifest
de forma evident. No obstant això, no podem oblidar que
persones innocents es troben encara a la presó per defensar la llibertat d’aquest país de forma radicalment democràtica. Ens hem de negar a normalitzar aquesta situació
i no podem fer com si res quan tenim un president amenaçat per la justícia espanyola i un sistema judicial –l’espanyol– viciat i que ni Europa li compra el seu relat contra
els consellers i el president exiliats a Brussel·les. Viure en
un país normal, amb un sistema de distribució de recursos just i en el qual es garanteixin els drets fonamentals
és, ara per ara, un desig i no una realitat. Sembla incomprensible, però és real el que estem vivint com a societat; i els llibres i la visió històrica explicaran el sentit democràtic, millor dit, antidemocràtic, que l’Estat espanyol
està practicant sobre Catalunya i les seves institucions.
Davant dels esdeveniments, un missatge clar: no defallim.
Lluitem pels nostres fills; lluitem perquè es trobin una
societat més democràtica i justa; lluitem en el present
per millorar el futur. I de ben segur que així ho farem. La
nostra història està plena d’obstacles, però aquest país
està ple de gent valenta, honesta, amb seny, predisposava a denunciar les injustícies i lluitar a favor de la democràcia i la llibertat. Ànim, catalans i catalanes! Junts
som imparables!

Caldes Habitatge,
una dècada perduda

L

amentablement, la ciutadania de Caldes
vam començar les festes de Nadal amb una
mala notícia; el Govern local d’ERC en sessió plenària va aprovar dissoldre la societat
mercantil municipal Caldes Habitatge, S.L.
Dita societat va ser creada i constituïda el 26 de maig del
2008 amb una finalitat molt concreta, tal com reflecteix
l’article 2 dels seus estatuts, on s’estableix que l’objecte
social de la societat és la realització de qualsevol operació relacionada amb la promoció pública i social d’habitatges tant de protecció oficial com de renda lliure, locals
comercials, entre d’altres.
Transcorreguts quasi 10 anys des de la seva constitució,
hem pogut constatar que aquesta societat no ha estat mai
operativa pel fet que mai ha estat dotada ni d’estructura
material ni de recursos humans. Arribats a aquest punt,
no entenem per què es va crear en el seu moment aquesta societat si no estava prevista cap partida econòmica en
els pressupostos anuals, per tal de tirar endavant Caldes
Habitatge. D’altra banda, actualment és sabut que les necessitats d’habitatge social i de lloguer al nostre poble són
urgents, i això fa que l’oficina d’habitatge municipal estigui col·lapsada. Així, no es poden atendre totes les peticions i/o es perden pisos oferts a l’Ajuntament a preu just,
a causa de la falta de personal i mitjans.
Un cop més, els fets posen en dubte la política d’habitatge del Govern local; no s’ha apostat per una bona política
social d’habitatge, tan sols s’ha limitat a crear una societat que des d’un inici no tenia cap sentit, si aquest servei
ja era assumit per l’oficina municipal. A dia d’avui som
dels pocs pobles que no tenim un ampli ventall d’opcions
per a l’habitatge social i això, entre altres qüestions, fa
que la població jove hagi de marxar a poblacions veïnes
per tal d’emancipar-se i construir el seu futur. Caldes no
es pot quedar enrere amb un tema tan important i rellevant com és l’habitatge.
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Agraïment de Caldes
Bull amb La Marató
> Plataforma Caldes Bull
amb La Marató
La plataforma Caldes Bull amb La
Marató vol agrair tota la participació rebuda per contribuir a la causa
solidària de La Marató de TV3, enguany dedicada a la recerca i investigació de les malalties infeccioses.
Caldes de Montbui un cop més ha
bullit i ha estat a l’alçada, aconseguint la recaptació de 3.000 €. Una
quantitat que encara no està tancada perquè cal afegir-hi aportacions
d’activitats posteriors.
Des de la plataforma es vol destacar les entitats, les empreses i els
comerços que hi han col·laborat i
han ajudat a fer que aquesta edició
hagi estat tot un èxit: Ajuntament
de Caldes de Montbui, Associació
Amics d’Europa, Associació Cultural de la Dona, Associació Country
Jardí, Associació Jardí, Associació
El Rusc (consumidors de productes
ecològics), AXA Caldes de Mont-

bui, Centre Excursionista CECMO,
Coral del Centre, Coral de l’Escola El Calderí, Club Natació Caldes,
Biblioteca de Caldes, Bombers Voluntaris, Càritas Caldes, Castellers
de Caldes, Creu Roja, Electra Caldense, Escola de Música Tot Música Ensenyament, Escola Municipal
de Música Joan Valls, Escola d’Anglès Kids&us, Escola Pia de Caldes,
Església Evangèlica George Lawrence, Església Evangèlica Paraula Viva,
Fundació Santa Susanna, Òmnium
Cultural, Recam Làser, Stage Escola
de Dansa, Santa Calidae, Step by Step
by Montse Estrada, So JC, Protecció
Civil, Museu Thermalia, restaurant
Rosset, restaurant El Remei, restaurant Robert de Nola, restaurant
Winner, restaurant Na Madrona, Termes Victòria, cafeteria-geladeria Iseo,
Carns Riu, Cal Fruitós, Forn-pastisseria Turón, Pa Artesà, Mas Perruquers, menjar preparat Tap Tap, aigües Font Vella, xurreria Biosca de
Caldes, revista Tot Caldes, Setmanari
Montbui, Calderí (publicació quinzenal) i Ràdio Caldes.
Moltes gràcies a tots i fins l’any
que ve.

El gran oblidat:
l’Auditori
> Domènec Sánchez Riera
Només obrir el Tot Caldes de
Nadal, número 1.489, ens trobem amb l’entrevista feta al
senyor alcalde, i s’ha de reconèixer que per poc que mirem
endarrere, s’ha fet força feina
i, pel que està previst, se’n farà
molta més. Si bé sempre hi ha
detractors, de vegades és gràcies a aquests que, amb les seves
crítiques constructives, avancem i les coses es fan més raonades, quan no millorades.
El que segueix a continuació res
té a veure amb la meva particular vessant artística, però a l’entrevista citada es troba a faltar,
i molt, una de les nostres principals mancances culturals més
flagrants: la manca d’un auditori com dels que avui disposen nuclis de població de molta menys
entitat que la nostra. Caldes de
Montbui necessita de forma pe-

remptòria aquest equipament; és
el mínim que es mereix.
Si bé entitats privades fan el
que poden per dotar el poble de
teatres o pseudoteatres més o
menys dignes, no és menys cert
que no disposem d’un espai públic amb equipament on es puguin celebrar concerts, obres
de teatre, dansa o qualsevol
altre acte que pugui necessitar
per a la seva ratificació qualsevol de les nombroses entitats,
de les quals el nostre poble
s’enorgulleix i en fa gala.
La màxima que la cultura ens
farà més lliures, trobo que és una
bonica manera d’acabar amb la
meva reiterada reivindicació,
que, si bé no podré veure personalment, desitjo que ho puguin
fer les generacions posteriors.
A hores d’ara, les Bones Festes, Bon Nadal i Feliç 2018 són
ja història i aigua passada; espero, però, que s’hagin acomplert aquestes expectatives i
que l’aigua, sigui passada, present o futura, ens hagi vingut
per fi a visitar.

Loteria de Nadal
> Colla de Castellers de Caldes
Pel cobrament dels números de la
«Lotería de Navidad 2017», podeu
dirigir-vos al local dels Castellers
(carrer General Padrós, núm. 35,
08140 Caldes de Montbui) durant
els dies següents:
Gener: tots els dimarts de 20 a 21 h.
Febrer i març: dimarts i divendres a
partir de les 20 h en horari d’assaig.
Per a qualsevol dubte us podeu dirigir a colla@castellersdecaldes.cat
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SSMM els Reis Mags d’Orient
retornen la màgia per una nit
Catorze carrosses i grups d’animació enlluernen Caldes en una tarda plena d’il·lusió per a grans i petits
Albert San Andrés

L

a il·lusió va envair
els carrers de Caldes quan, passats
dos quarts de set
de la tarda, la comitiva formada per les carrosses de
la cavalcada va començar a recórrer els carrers de la vila, per arribar a la plaça de la Font del Lleó.
Centenars de calderins, grans i petits, van rebre amb fanalets els tres
Mags per guiar-los fins a la Casa
de la Vila.
La tarda més llarga de l’any per als
més petits –antesala de la nit més
llarga per als Mags d’Orient– es va
iniciar al carrer Montserrat Roig per
tombar cap a l’avinguda Pi i Margall i
arribar al carrer Bellit, on s’enllaçava
a peu fins a l’Ajuntament.
Pel recorregut, centenars de nens
calderins i de localitats dels voltants van poder recollir algun dels
700 quilos de caramels que van
llençar-se des de les carrosses.

700 quilos

de caramels van llençar-se
des de les carrosses durant
el recorregut

Centenars

de persones van envair els
carrers de Caldes. Cada
any la presència és més
nombrosa
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carrosses i diversos grups
d’animació van acompanyar
la comitiva dels Reis

Un grup de cavallers va obrir la comitiva, que es veia acompanyada
des de l’inici al polígon d’El Tint
per grups de caçadors de caramels
que es negaven a deixar enrere el
festí de dolços. A l’enfilar Pi i Margall, la gentada no deixava buit cap
racó de la vorera fins a arribar a
la plaça de l’Àngel, on hi havia el
gruix dels perseguidors, amb els
atabalats progenitors que es veien
arrossegats a la plaça de l’Església i el carrer del Forn, per retallar
distàncies amb ses Majestats i arribar abans a la font del Lleó. Una
font del Lleó plena com cada any i
que cada vegada veiem més amb
aquest aspecte, fora dels Reis i de
l’Escaldàrium.
La Festukada de Palau seguia els
cavallers posant la nota de ritme

Els tres Reis d’Orient compartint il·lusió amb diferents nens a la plaça de la Font del Lleó> J. serra

abans del camió que portava l’estrella que fa de guia a ses Majestats –un GPS a l’ús a l’antiga– i pel
Mercedes 319 Bus de la Sagalés, que
circulava per portar els patges més
exhausts durant el llarg viatge. Diversos vehicles clàssics encapçalaven la marxa per davant del carro
del carbó, part ineludible per a
aquells nens que no s’hagin portat
del tot bé durant l’any. Els Diables
de Caldes, experts en foc, eren els
guàrdies del combustible per fer-lo
arribar al destí en bones condicions.
La carrossa dels xumets –incorporada l’any passat per a tots aquells
nens que es fan grans i entreguen
el seu–, els camions amb els regals,
el llaminer o el grup d’animació de
l’escola Stage de dansa donaven
pas al patge Gregori, que precedia els tres protagonistes.El moment més esperat, com cada any,
va ser el pas dels tres Reis Mags,
Melcior, Gaspar i Baltasar, que repartien dolços entre els assistents
entre salutacions i somriures.
A l’arribar al carrer Bellit, la comitiva va fer el camí a peu fins a
l’Ajuntament, on els Reis Mags
van sortir al balcó per fer l’últim
discurs abans de posar-se a treballar, juntament amb l’alcalde,
Jordi Solé. Poc després, es va fer
la fotografia de rigor a les escales
de la Casa de la Vila amb tots els
ajudants, els patges i la comitiva, i
tot seguit van sortir a l’escenari on
nenes i nens van poder parlar amb
ells per acabar de concretar els desitjos d’aquesta nit màgica.
Per part de l’organització, Valentí
Masclans va valorar el desenvolupament de l’acte com a “molt
bo”, ja que “cada any ve més gent
i tenim els carrers més plens”.
Masclans, membre de la comissió
de la cavalcada des de fa 34 anys,
va explicar que “intentem cada
vegada fer-la més llarga, amb
més música i més grups d’animació, i la gent respon molt positivament”, mentre afegia que
“som una de les cavalcades més
maques del voltant i, valorant
la mida de Caldes, està molt
bé. Hem de tenir en compte que
venen molts nens dels pobles del
voltant”. Un any més l’èxit era el
sentiment més estès per part de
l’organització, després d’una excel·
lent execució per ajudar a ses Majestats a fer la feina durant la nit
més llarga de l’any. L’or, l’encens
i la mirra han donat pas a les joguines de moda, les tauletes o els
videojocs, que van buidar els carrers i les places l’endemà d’un vespre màgic.

tradicions | 14, 15, 17, 20 i 21 de gener

EL MÉS DESTACAT DE 2017

Tot a punt per la Diada de Sant Antoni Abat
Els actes van començar ahir amb el repartiment a domicili del panet beneït de St. Antoni
La tradicional festa de Sant Antoni Abat
se celebra a la vila calderina el proper
21 de gener, tot i que en els dies previs
també hi ha programats diferents actes.
Aquesta festa és possiblement una
de les celebracions festives que més
participants aplega Caldes de Montbui.
Enguany, el capità de bandera serà Marta
Ferrer Xalabarder, el portabandera serà
Hèlia Monsech Pereta i les cordonistes
seran Laura Ferrer Xalabarder i Ivanna
Vila Tenedor.
Els actes d’aquesta edició començaran el
dilluns 8 amb el repartiment a domicili
del panet beneït de Sant Antoni als socis
de la Facultat. El diumenge 14 la colla jove
de sardanes Aquae Calidae actuarà al
pavelló Torre Roja. Dilluns 15 s’obriran
les inscripcions per al Ball de Plaça a
l’entrada del Casino i els assajos populars
de la dansa es realitzaran durant tota la
setmana, i el dissabte 20 es farà l’assaig
general a la Sala Gran del Casino.
Els actes centrals de la festa començaran
diumenge dia 21 a les 9 h del matí amb
el tradicional esmorzar del traginer per
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a tots els participants de la cercavila,
a l’aparcament del Caprabo. Cap a les
10 h, els abanderats seran acompanyats
en comitiva fins a l’església, on hi haurà
un ofici solemne de Sant Antoni i la
benedicció dels panets. Seguidament,
hi haurà el concurs de carrosses
engalanades tirades amb tractor agrícola.
A les 11.30 h es procedirà a la benedicció
dels animals i començarà la cercavila
dels Tres Tombs pels principals carrers
de la vila termal. A l’arribar al parc de
l’Estació, els abanderats obsequiaran
a tothom, com mana la tradició, amb
carquinyolis i vi bo. A dos quarts de cinc
de la tarda s’iniciarà la Dansa de Sant
Antoni, amb el tradicional Ball de Plaça
a la plaça Font del Lleó, amb l’actuació
del grup dansaire de la Facultat i la
nova colla de veterans. A mitja tarda
l’orquestra Venus oferirà un concert
de música catalana al Casino i, després
d’acompanyar els abanderats a la sala
de ball, s’iniciarà el ball de fi de festa
al mateix Casino i es farà l’entrega de
premis del concurs de carros.

maig

20è Festival de Titelles Romà Martí
Caldes es va tornar a convertir en la seu catalana d’espectacles de titelles omplint els carrers
de color, màgia, espectacles i il·lusió.

juny

Un cap romà de marbre blanc
Capitana, portabandera i cordonistes 2018. > cedida

música | EMM joan valls

Biblioteca | Concurs

Ramon Vilanova, a l’Espai d’Art del Casino

Llibre, disc o pel·lícula

El dijous 4 de gener es va inaugurar a l’Espai d’Art del Casino l’exposició
“70 anys filtrant colors i sentiments”, del pintor calderí Ramon Vilanova.
Fins a principis del mes de febrer es podrà veure un recull de les seves
obres pictòriques en què els protagonistes són els paisatges i els seus
colors. Gràcies a la seva tècnica pròpia, el pintor transmet la seva passió per plasmar a les teles tots els detalls de la natura que ens envolta.
Vilanova, que des dels 16 anys pinta de forma autodidacta, ha exposat
de forma continuada en diversos països i ha obtingut el reconeixement
amb diversos premis de pintura.

Els primers dies de gener, la Biblioteca de Caldes va
engegar un nou concurs per dinamitzar la cultura.
Amb el títol “Afalaga amb un llibre”, la Biblioteca ha
donat l’oportunitat de regalar un llibre, un disc o una
pel·lícula a la persona que el participant ha escollit.
Entrant al portal web afalaga.cat només s’havia de
triar a qui es volia fer el regal i explicar-ne el motiu
o la dedicatòria. El guanyadors del concurs d’aquest
any han estat l’Arnau, la Montse i l’Albert.

Les excavacions a la plaça Font del Lleó van
deixar al descobert una gran troballa arqueològica, un cap de marbre blanc en bon estat.

JULIOL

Música en viu i tast gastronòmic
Èxit del III Festival Molí de l’Esclop. El públic va vibrar amb Adrià Puntí, Mazoni, XY i Gemma Humet
“com si estiguessin al menjador de casa”.
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Tot a punt per arrencar a córrer
El proper 20 de gener se celebrarà el 5é Cros del Club Atlètic Calderí, la desena jornada de la Lliga Comarcal de Cros
del Vallès Oriental. Al paratge de la Torre Marimon s’hi concentraran tant els corredors i corredores de clubs d’escoles
de la comarca com també d’altres clubs d’arreu de Catalunya, amb la participació d’atletes d’alt nivell.
A les 9.30 hores està prevista l’engegada de motors amb

Del 09 al 22 de gener de 2018

l’Open d’atletes nascuts abans del 1999, amb una distància
de 5.500 metres. Els seguiran els juvenils i els cadets masculins (2.500 metres de distància) i femenins (2.200 metres).
Cap a les 10.50 hores serà el torn de la categoria dels d’infantil, amb una distància de 2.100 metres, i, després, els alevins,
que correran 1.600 metres de distància. Seguidament, serà
el torn dels benjamins, amb els seus 1.200 metres; els prebenjamins, amb 600 metres, i finalment els minis, nascuts a
partir del 2012, amb una cursa de 300 metres de distància.

arts marcials | protagonista

Joan Reche, el taekwondista
amb ambicions olímpiques
Toni Canyameras

E

l Joan parla, camina i
entrena amb un posat
serè i una seguretat
impropis en un noi de
16 anys. Fins i tot en el
fragor de la competició. “No em poso
nerviós quan em criden per anar al
tatami. Entro molt segur als combats i convençut de competir com
sé’’, assegura el taekwondista calderí, proclamat el passat desembre
subcampió de Catalunya per clubs
–oficialment conegut com el Trofeu Federació Catalana de Taekwondo–, en el
pes mosca (54-58 kg). Ho va fer representant el Club Taekwondo de Granollers, dirigit pel mestre Manel Ribot.
Tot i això, els cridaners rínxols de Joan
Reche Pérez delaten l’altra part de la
seva personalitat: un competidor elèctric, ferotge i, sobretot, ambiciós. “Arribaré fins on em proposi i en aquest
cas la meva ambició és participar
en uns Jocs Olímpics. Mouré cases,
terra i món per aconseguir-ho. Que
hi hagi taekwondistes millors que
jo ja no depèn de mi, però pel factor
mental no quedarà’’, afirma amb rotunditat Reche.
Amb 12 anys, el Joan era futbolista
infantil del CF Caldes. Tenia facilitat
per al futbol, però cada cop el motivava menys. “Em feia molta mandra
córrer als entrenaments, les ganes
eren cada cop menors i últimament
jugava menys’’, recorda el de Caldes
de Montbui. “Així que em vaig desapuntar i el meu pare em va proposar
el taekwondo. Vaig anar amb vergonya el primer dia, però em va encantar. És un esport de disciplina i superació’’, afegeix el taekwondista. Un
esport del qual es va enamorar en la
primera cita i al qual s’ha acabat entregant en cos i ànima. “Entreno una
hora diària, algunes vegades fins i
tot dues i tres. Tres dies vaig a Granollers i dos al Kiap de Caldes i de
vegades competeixo els diumenges,
de manera que tan sols descanso el
dissabte. I, a més, a taekwondo no
hi pots faltar mai, ha de ser un problema extrem. Jo he entrenat fins i
tot estant malalt. Però no m’importa, m’agrada molt’’, se sincera Reche.

A l’esquerra, Joan Reche amb la plata obtinguda en el Campionat
de Catalunya per clubs absolut. A dalt, el taekwondista calderí és
molt estricte i s’entrena cada dia amb l’afany de millorar. La millor virtut de Reche en combat és l’elasticitat. > T. CANYAMERAS

“A taekwondo no
hi pots faltar mai.
He entrenat fins i
tot estant malalt’’
“Si no hagués
estat pel mestre
Ribot, no hauria
arribat fins on ho
he fet’’
Joan Reche

Tot i els recents èxits d’un taekwondo
d’elit espanyol en auge, amb cinc medalles els dos últims Jocs Olímpics,
així com el seu marcat accent català
–Joel González va guanyar un or a Londres i un bronze a Rio–, el taekwondista de Caldes de Montbui confessa no
tenir ídols. La seva única referència és
el mestre Manel Ribot, entrenador de
Joan Reche tant a Caldes com a Granollers. Ribot és tot un col·leccionista de
medalles, amb metalls aconseguits en
campionats d’Espanya, Catalunya i internacionals, incloent-hi un or a Barcelona 92, on el taekwondo formava part
del programa olímpic com a esport d’exhibició. “El mestre Ribot té una bona,
molt bona tècnica i és increïble com
transmet els seus coneixements. Una
cosa que té molt bona és que s’adapta a cadascú a l’hora d’ensenyar. Si no
fos per ell, no hauria arribat on he ar-

ribat’’, assegura el Joan.
En el cas del calderí, el mestre li va descobrir una elasticitat que li permet executar unes puntades de peu molt perilloses amb la cama avançada, aquella
que sempre està més endavant que l’altra als combats. Però el de Caldes de
Montbui no vol recrear-se en les seves
virtuts. La seva obsessió és millorar els
punts dèbils. Vol que tant la plata aconseguida en el campionat de clubs del desembre absolut, com la que també va
conquerir el juliol en el torneig júnior,
es converteixin en or en el futur. “Tot
i que espero créixer una mica més,
no soc gaire alt, ja que medeixo 1,75
m. Això fa que em costi més competir contra taekwondistes amb més estatura. Encara que siguin més alts,
molts d’ells són ràpids i es fa difícil
enfrontar-s’hi. En aquest cas sobretot has de prendre tu la iniciativa i no

deixar que el rival jugui amb tu’’, explica el calderí.
On no ha de canviar el Joan és en la
seva intel·ligent manera d’encarar els
duels. Impassible, aposta per “estudiar el rival en el primer ‘round’ i executar en el segon’’. Com en els combats, Reche té una estratègia en la seva
carrera esportiva. Té ganes d’executar,
però sap que per a això ha de ser reflexiu i no deixar-se portar: “Vull arribar als Jocs Olímpics però sé que una
casa s’ha de començar per baix. I sé
que el següent pas és que em cridi la
selecció catalana per anar a competir per Espanya. Em proposo guanyar
un or aquest 2018 perquè la selecció
em convoqui’’, destaca el calderí, que
compleix 17 anys el 20 de gener. Un noi
amb ganes de volar però sense treure
els peus de terra per acabar aterrant
algun dia a un tatami olímpic.
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HOquei | CH caldes

NATACIÓ | Campionat infantil

Tres punts
de Reis (3-1)

Èxit per al CN Caldes

Victòria ben important del Recam Làser
Caldes, que comença el 2018 sumant 3
punts. Els calderins van superar l’Asturhockey per 3-1 amb remuntada inclosa. Amb aquest triomf els de Candami
van acabar la primera volta en 10a posició, amb 19 punts i a 9 del descens.
El partit va començar molt igualat
amb un Caldes controlant més la possessió, però els de Miranda arribaven amb
facilitat a la porteria de Campor. En una
d’aquestes aproximacions va arribar el
0-1, obra de Fandós, que va driblar molt
bé Campor i va fer el primer del duel.
L’alegria no va durar gaire ja que en pocs
minuts Rovira va fer l’empat a 1 en una jugada de gran qualitat davant de Candanedo. Aquest resultat va dominar la primera meitat, on els vallesans van tenir més
control de pilota però sense gaires aproximacions a la porteria visitant. A la represa, el duel va mantenir una tònica dife-

Acció del CH Caldes. > premsa ch caldes

rent ja que els calderins van ser els clars
domiandors. Els primers minuts van assemblar-se molt al que s’havia vist fins al
moment, però a partir del minut 30 els
de Candami van assetjar la porteria visitant. Ferran Rosa va fer el 2-1 al minut 38
després de nombroses accions ofensives
del Caldes. Els visitants van fer un pas
endavant però sense gaire perill per als
arlequinats. Quan faltaven 2 minuts, Pol
Galbas va fer el definitiu 3-1 amb un potent xut lateral que res va poder fer Candanedo per aturar. > PREMSA CH CALDES

Del 16 al 18 de desembre, els nedadors i
nedadores d’infantil del Club Natació de
Caldes van fer una fantàstica actuació en
el marc del Campionat de Catalunya Infantil d’hivern, celebrat a les piscines del
CN Barcelona.
L’equip format per les nedadores Presas,
Sánchez, Romero i Campabadal (segons
l’ordre de sortida en la prova) va aconseguir l’or en els 100 metres lliures durant la primera jornada i va fer novament
podi, en segona posició, en el relleu 4x200
metres lliures. El també equip format per
Campabadal, Martin, Sánchez i Presas va
assolir la medalla de bronze en el relleu
de 4x100 estils durant la 3a jornada del
campionat. Per equips, el CN Caldes es
va posicionar en 5è lloc, una classificació
històrica, darrere dels clubs del CN Barcelona, CN Sant Andreu, CN Sabadell i
CN Granollers.
Ainhoa Campabadal, que continua sumant medalles i podis en la seva carrera
esportiva, ha estat, en aquesta ocasió, la
segona millor nedadora del campionat.
Berta Presas va assolir el bronze i Marc
González va classificar-se en segona posició en la prova dels 200 metres braça i
la tercera posició en la prova dels 100 m.

EL MÉS DESTACAT DE 2017

maig

Final Four Copa CERS
Després d’eliminar el Trissino a la seva pista,
el Recam Làser Caldes va perdre per 0-2 contra el Viareggio en unes semifinals històriques.

juny

Campions de Lliga!
L’equip sènior masculí de la secció de futbol sala
del CN Caldes es va proclamar campió de Lliga
i va aconseguir l’ascens a Divisió d’Honor.

futbol | tercera catalana

El CF Caldes va tirar de futbol i ofici al
camp del Sant Celoni per donar un nou
cop d’efecte a la Lliga (1-2). El conjunt de
Fortuny, consolidat a la primera plaça que
dona accés directe a Segona Catalana, va
iniciar el 2018 de la millor manera, aprofitant al màxim la sorprenent derrota del
Vilanova, motiu pel qual deixen el segon
classificat a 10 punts però amb un partit
més. Ja són 12 victòries seguides per als de
la vila termal. L’equip blaugrana va impo-

JULIOL

pàdel | cn caldes

El CF Caldes governa sota la pluja (1-2)
sar la seva llei i va governar malgrat que
l’estat del terreny de joc, amb una meitat
del camp plena de bassals per la pluja, invitava a la pilota llarga i el caos. Així, els
de Fortuny es van apropiar de la pilota i es
van avançar amb un xut ras de Maude des
de la frontal. El Sant Celoni va empatar en
el 50 en una de les seves poques oportunitats, però David Ferran va posar la cirereta a una preciosa acció col·lectiva un minut
després. > TONI CANYAMERAS

Sotscampions
de Catalunya
L’equip sub-16 de pàdel del CN Caldes va
aconseguir una fita més que destacada en
el marc del Campionat de Catalunya, celebrat el 16 de desembre: sotscampions en el
seu primer any de competició. L’equip integrat per 15 jugadors i jugadores de l’escola de pàdel va disputar-se el play-off a
les pistes del Barberà Pàdel Indoor, i va
perdre la final per un 3-0.

El 1r Open Vila de Caldes, tot un èxit
Dues jornades esportives de tir amb arc van omplir les zones més emblemàtiques de la vila amb
62 arquers el cap de setmana del 22 i 23 de juliol.

HOQUEI

FUTBOL

FUTBOL SALA M

FUTBOL SALA F

BÀSQUET M

BÀSQUET F

WATERPOLO

OK Lliga · J 15

3a CATALANA · GRUP 9 · J 16

Divisió d’Honor · GRUP I · J 11

Divisió d’Honor · GRUP I · J 11

2a MASCULINA · GRUP III · J 13

2a FEMENINA · GRUP III · J 13

2a Divisió M. · Grup A 1a Fase · J9

Montcada - Ametlla
Vilanova - Vilamajor
Llinars - Sta Perpètua
Lliçà - Lourdes
Vallès - Sarrià
Bigues - Sta Eulàlia
Canovelles - Palautordera
Montmeló - Torreta
St Celoni - Caldes

Can Calet - Arenys Fr.
Floresta - Riudellots
Arenys M - Parets
Rubí - St Andreu
Barnasants - Montseny
Premià - Caldes
Pineda - Centelles

Ripollet - Vallseca
4-3
Caldes - Tortosa
4-2
Salou - Hospitalet	R
Sabadell - Mataró
2-5
Esplugues - Les Corts
Altafulla - Jesús Maria
Catgas - St Vicenç
-

St Quirze - Berga
67-58
Morell - St Nicolau
78-73
Caldes - St Pere
67-57
Matadepera - St Cugat 73-69
Valls - Reus
85-68
Vilatorrada - Cerdanyola 83-81
Salou - Artés
68-54
Vaillant - St Jordi
62-63

Esplugues - Neus
Barça - Badalona
Sabadell - AESE	
Cornellà - Caldes
St Nicolau - Collblanc
Hospitalet - St Quirze
Llefià - Ripollet
Terrassa - St Jordi

Mataró - Igualada
Caldes - Picornell
Olot - St Adrià
Figueres - Banyoles

CLASSIFICACIÓ

CLASSIFICACIÓ

CLASSIFICACIÓ

PG PP

CLASSIFICACIÓ

PG PP

CB Nou Esplugues
CEJ L’Hospitalet B
Barça CBS B
CEB St Jordi
AESE A	
CB Ripollet
CN Caldes
CN Terrassa B
CE St Nicolau B
Bàsquet Neus A	
B Pia Sabadell
BF Cornellà
UB Llefià A	
Badalona A	
AEC Collblanc A	
St Quirze BC

12
10
10
10
9
9
8
7
7
6
5
4
4
2
1
0

U. Autònoma
CN Mataró B
CN Banyoles
CN Olot
CE Picornell
CW St Adrià B
CN Igualada
CW Figueres
CN Caldes

7
6
6
5
5
4
3
1
0

Lloret - Igualada
Alcoi - Vic
Reus - Lleida
Coinasa - Voltregà
Barcelona - Noia
Caldes - Asturhockey
Arenys - Palafrugell
Vendrell - Girona

0-3
5-1
3-1
2-3
2-2
3-1
3-2
4-6

2-1
0-2
1-3
1-1
2-0
3-1
1-2

7-2
3-3
3-0
3-6
4-3
-

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PT

Coinassa Liceo HC
FC Barcelona Lassa
Reus Deportiu La Fira
CE Noia Freixenet
Igualada Calaf Grup HC
ICG Software Lleida
Citylift Girona CH
CE Vendrell
Enrile PAS Alcoi
CH Caldes Recam Laser
CP Voltregà
Club Patí Vic
CH Lloret Vila Esportiva
CE Arenys de Munt
CH Palafrugell
Asturhockey CP

39
38
33
29
26
24
24
21
20
19
19
13
13
10
7
4

Caldes Montbui CF A
Vilanova Vallès CF A	
Sant Celoni UE A	
Sta Maria Montcada
Lliçà de Vall CF A	
Montmeló UE CF A	
Lourdes UD A	
CF Sta Perpètua A	
Sarrià CP B
Canovelles UE A	
La Torreta CF A	
Sta Eulàlia Ronçana
Ametlla AEC A	
Llinars CE A	
Palautordera CF A	
Valles CAT A	
Vilamajor CF A	
Bigues CE A	

45
35
31
31
31
30
29
25
21
20
17
16
14
12
12
11
11
11

Barnasants FSC A	
28
CFS Arenys de Munt A	 25
Barri Can Calet CFS A 24
Pineda de Mar FS A	
21
CN Caldes FS A
20
Jamones Centelles AE A	 17
St Andreu Sagrera A	
17
Parets FS A	
14
Futsal Frankfurt Arenys A	 10
Olímpic Floresta B
9
Riudellots ACE A	
9
Montseny CECD A	
7
CFS Premià de Dalt A	
7
Rubí CEFS A	
7

PT

CN Caldes FS A
24
Futsal Aliança Mataró 22
Estel Vallseca A	
22
Ripollet FS A	
21
Les Corts UBAE AE A	
14
Salou CFS A	
12
Penya Esplugues AE B 12
Jesús Maria CE A	
12
Jordi Torras St Vicenç 11
Altafulla FS A	
11
Catgas Energia
9
FS Sabadell Femení B
7
Femení Tortosa-Ebre CF 3

PG PP

CB Valls BNA	
11
CB Vilatorrada
10
CEB St Jordi A	
8
Bàsquet Berga
8
Vaillant ASFE	
8
Manyanet Reus A	 7
CB Matadepera
6
CB Cerdanyola
7
CB Artés B
6
CN Caldes A
6
QBasket St Cugat 5
CB Salou B
5
St Quirze BC B
4
CB Morell A	
4
CB St Pere
3
CE St Nicolau B
3

2
2
5
4
4
6
7
5
7
7
7
7
9
9
10
10

67-51
64-43
33-58
59-65
60-19
69-28
54-46
30-51

1
3
3
3
4
4
5
6
6
7
8
9
9
11
12
13

18-8
8-15
12-3
9-17

0
1
3
3
3
5
5
8
9

14 | AGENDA

EXPOSICIONS
Fins al 27 de gener:
“Fragments” d’Humbert Batlles.
Fotografia, poesia, natura,
persones, FRAGMENTS de
tot plegat. Paraula i imatge
es troben, a vegades per
atzar, a vegades de manera
intencionada, per reforçar-se
l’una amb l’altre. Viatge
per amples contrades o per
l’interior dels sentiments.
L’autor, des de fa molts anys
és un enamorat de la natura
, i a la fotografia, de manera
autodidàctica. Exposició
cedida per Humbert Batlles,
amb l’entrada lliure.
Lloc i Org.: Biblioteca de Caldes
CAMPANYA
Fins al 22 de gener: “Per
Nadal un arbre diferent.
Recollida d’arbres de Nadal”
Del 8 al 22 de gener,
l’Ajuntament organitza
la campanya de recollida
d’arbres de Nadal.
Si us agrada fer arbre de
Nadal, adorneu alguna planta
que tingueu ja a casa o al jardí
o bé proveu de representar
un arbre amb material
reciclats. Ara bé, si trieu
fer-lo com sempre, penseu
que l’Ajuntament torna a
organitzar la campanya de
recollida d’arbres de Nadal.
L’Ajuntament recull tots els
arbres i els porta a la planta
de compostatge del Vallès
Oriental perquè es puguin
utilitzar d’adob.
Llocs habilitats per deixar els
arbres: pl. Salut, pl. Moreu,
Zona Esportiva Municipal
Bugarai, pl. Romà Martí,
aparcament de l’Escorxador,
c. Llobet i Vall-llosera amb
Sant Pau i c. Molí amb
Calderón de la Barca.
Org.: Ajuntament de Caldes

dimarts 09
17.15 h · CURS
Inici del curs trimestral:
“Moku Hanga (xil·lografia
i estampació japonesa).
Elaboració de pigments i
estampació manual sense
premsa sobre paper japonès.
A càrrec de Rosa Permanyer.
Lloc i Organitza: Taller d’Art
19 h · CURS
Inici del curs trimestral:
“Ceràmica creativa amb
argiles i esmalts d’alta
temperatura”. A càrrec de
Roser Nadal.
Lloc i Organitza: Taller d’Art

dimecres 10
19 h · CURS
Inici del curs trimestral:
“Joieria amb metalls i
porcellana”. Treballs amb
coure, plata i porcellana
esmaltada. A càrrec de Núria
Soley.
Lloc i Organitza: Taller d’Art

calderí / #17

19 h · CONFERÈNCIA
“Armes Nuclears i les
Amenaces que representen”, a
càrrec de Francesc Roset, en el
marc del cicle de conferències
organitzades durant del segon
trimestre del curs 2017/2018.
Lloc: Sala de Cuines de Can
Rius de Caldes de Montbui
Organitza: Aules d’Extensió
Universitària “Delfí Dalmau
i Argemir” de Caldes de
Montbui.

dissabte 13
08 h · REIKI
Curs de Reiki Usui Tibetà:
Tercer Nivell, fins les 14h.
Preu del curs: 70€. El curs està
impartit per Jivana Mukti
(Silvana Forte), terapeuta i
professora de Ioga que, des
de l’herència de la seva àvia
chamana, transmet l’art de la
intuïció aplicat a la sanació.
El preu del nivell inclou
formació, dossier i passats els
21 dies de pràctica, el mestre li
concedeix el diploma.
Lloc i Organitza: Yoiga Ashram
12 h · UN CONTE AL SAC
Narració de contes per a petits
lectors. “Contem i cantem per
Nadal!”, tres cullerades d’aigua
amb arròs, pim, pam, flors... A
dins del Sac portem uns contes
amb moltes ganes de jugar, a
quin d’ells li tocarà?
A càrrec d’Un Conte al Sac.
Places limitades.
Lloc i Org.: Àrea Infantil de la
Biblioteca de Caldes

diumenge 14
13 h · SARDANES
Actuació de la colla jove de
sardanes “AQUAE CALIDAE”,
en motiu de les Festes de Sant
Antoni Abad 2018.
Lloc: entrada del pavelló
Torre Roja
Org.: Festes de St Antoni Abad.

dilluns 15
SERVEI JURÍDIC
PER A DONES
Les dones que vulguin fer
consultes, han de demanar
hora trucant al telèfon
93 865 54 20.
Lloc i Organitza: Ajuntament
de Caldes de Montbui
16.30 h · TEATRE
“Les vídues” a càrrec del
Grup Germanor i “Se vende
una mula” a càrrec del Grup
Rialles.
Lloc i Organitza: Fundació
Santa Susanna
Col·labora: Associació Jardí
Santa Susanna
19.15 h · CURS
Inici del Curs Trimestral:
“Introducció a la Fotografia”, a
càrrec de Genoveva Sans.
Lloc i Organitza: Taller d’Art
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19.30 h · INSCRIPCIÓ
Inscripció de balladors per al
Ball de plaça i assajos populars
de la dansa durant tota la
setmana, en motiu de les Festes
de Sant Antoni Abad 2018.
Lloc: entrada del Casino de
Caldes
Org.: Festes de Sant Antoni Abad

dimecres 17
17.30 h · STORY TIME
“The mitten!”. Paraules,
jocs i cançons en anglès per
familiaritzar els més petits
amb la llengua anglesa d’una
manera divertida i amena. Edat
recomanada: de 3 a 8 anys. A
càrrec d’Andrea Pavlich.
Lloc: Sala d’Actes de la
Biblioteca de Caldes
Org.: Cambridge School i la
Biblioteca
19 h · XERRADA
“Com prevenir L’ictus”, dins el
cicle “Com podem millorar la
nostra salut”, a càrrec del Dr.
Roque Lucas, metge de l’EAP
Palau-Solità i Plegamans
Lloc: Fundació Santa Susanna
Organitza: Associació Jardí
Santa Susanna i Fundació
Santa Susanna
19.30 h · MISSA
Missa de difunts, en el marc de
les Festes de Sant Antoni Abad
Lloc: Parròquia de Sta Maria

dijous 18
16 h · XERRADA
“Ets dretà o esquerrà? Com
fer que el teu cervell sigui més
àgil? (Ment i moviment)” a
càrrec de la neuropsicòloga
Mónica Miguélez i el professor
d’activitat física Miguel Angel
Gancedo
Lloc: Les Cases dels Mestres,
sala A
Org.: Coordinadora de gent gran
Col.: Ajuntament de Caldes i
Fundació Santa Susanna
19 h · PEC
2a Trobada del Grup Impulsor
que s’encarrega de realitzar
el seguiment i treballar per
assolir els objectius proposats
després de les diferents
sessions de treball del PEC.
Sessió oberta a la ciutadania.
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: PEC, Projecte
Educatiu de Caldes.

divendres 19
18 h · BIBLIOLABS
Sessions del taller de disseny
de videojocs RPG, dirigit a nens
i nenes d’entre 11 i 16 anys,
dins el marc del BiblioLabs,
un programa de la Xarxa de
Biblioteques Municipals. Dies
19 i 26 de gener i 2 i 9 de febrer
de 18 a 20h.
Lloc: Punt TIC
Organitza: Biblioteca de Caldes

Diumenge 21 DE GENER
Festes de sant antoni abad
Organitza: Festes de Sant Antoni Abad
09 h · ESMORZAR
L’Esmorzar del traginer per a tots els participants e la cercavila, en el
marc de les Festes de Sant Antoni Abad 2018. Patrocinat per DISAVA.
Lloc: aparcament del Caprabo.
09.45 h · ABANDARATS
Acompanyament, en comitiva, dels abanderats a l’església amb la
banda musical “unió Filharmónica” del Prat de Llobregat, en el marc
de les Festes de Sant Antoni Abad 2018.
10 h · FESTES DE SANT ANTONI ABAD 218
Ofici solemne de Sant Antoni amb benedicció de panets;
repartiment de panets a la sortida de l’església de Santa Maria i
concurs de carrosses engalanades tirades amb tractor agrícola.
11.30 h · FESTES DE SANT ANTONI ABAD
Benedicció dels animals i cercavila dels Tres Tombs pels principals
carrers de Caldes. Repartiment d’obsequi i record de la festa per a
tots els participants.
Lloc: principals carrers de Caldes
14 h · FESTES DE SANT ANTONI ABAD
Final del recorregut a la zona del Tint. En arribar al parc de l’Estació
els abanderats obsequiaran amb carquinyolis i vi bo a tothom.
16.30 h · DANSA DE SANT ANTONI
Tradicional Ball de plaça amb l’actuació també del grup dansaire de
la Facultat i la nova colla de veterans.
Lloc: plaça de la Font del Lleó.
18.30 h · CONCERT
Concert de música catalana a càrrec de l’Orquestra Venus. Venda
d’entrades des de les 18h, en el marc de les Festes de Sant Antoni
Abad 2018.
Lloc: Casino de Caldes
21.30 h · ABANDERATS
Acompanyament en comitiva dels abanderats a la sala de ball.
22 h · BALL DE GALA
Ball de gala i fi de festa amb l’Orquestra Venus. Entrega de premis del
concurs de carros i tradicional sorteig del porc, el xai i els pollastres
(es fa entrega de l’import equivalent). Acte commemoratiu en
reconeixement dels abanderats dels anys 1968 i 1993 en el 50è
i 25è aniversari respectivament. Lliurament de la bandera als
portabanderes de l’any vinent.
Lloc: Casino de Caldes

dissabte 20
09.30 h · 5È CROS
ATLÈTIC CALDERÍ
10a jornada de la Lliga de Cros
en el Consell Comarcal del
Vallès Oriental.
Participació de les categories:
Open (5.600 m), Juvenil
i Cadet (2.500 i 2.200 m),
Infantil (2.100 m), Aleví (1.600 m),
Benjamí (1.200 m) , PreBenjamí (600m), Minis i
Especial Cross (300 m).
Inici a les 9.30 h fins les 12.25 h
Lloc: Torre Marimon
Organitza: Club Atlètic
Calderí

16.30 h · BALL DE PLAÇA
Actuació del grup dansaire.
Ballada del típic Ball de plaça,
en motiu de les Festes de Sant
Antoni Abad 2018.
Lloc: Residència Santa
Susanna
Organitza: Festes de Sant
Antoni Abad
20 h · BALL DE PLAÇA
Assaig general del Ball de
plaça, en el marc de les Festes
de Sant Antoni Abad 2018.
Lloc: Sala Gran del Casino de
Caldes
Organitza: Festes de Sant
Antoni Abad.
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TELÈFONS D’INTERÈS || Equipaments Municipals · Ajuntament: 93 865 56 56 · Biblioteca Municipal: 93 862 67 56 · Centre Cívic i Cultural: 93 865 49 77 · Espai Can Rius: 93 865 41 40 · Espai Jove El Toc: 93 865 46 55 ·
Jutjat de Pau: 93 865 00 81 · Oficina de Turisme: 93 865 41 40 · OMIC: 93 865 45 30 || Serveis · Correus Caldes: 93 865 02 49 · Taxis de Caldes: 93 865 18 17 · Deixalleria: 93 744 21 21 || Comunicació · Ràdio de Caldes: 93
865 14 51 · TV Caldes: 93 865 46 73 · Calderí: 93 707 00 97 || Sanitat · Ambulàncies: 902 23 20 22 · CAP: 93 865 41 25 · Creu Roja: 93 865 10 01 · Urgències Mèdiques: 061 || Funeràries · Serveis Funeraris Torra: 93 865 41 45
Serveis funeraris Santa Susanna (24 hores): 938 65 49 94 || Seguretat · Emergències: 112 · Policia Local: 93 865 41 41 · Mossos d’Esquadra: 088 · Bombers de la Generalitat: 012 · Bombers Voluntaris: 93 865 41 41

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Farmàcia Brunat
93 865 26 45 · C. Folch i Torres, 4

Farmàcia Codina
93 865 00 97 · C. Forn, 5-7

Farmàcia La Rotonda
93 865 58 98 · Pl. Lluís Companys, 4

Farmàcia Neus

La frase de la quinzena

“Els objectius són necessaris
per motivar-nos i per
mantenir-nos vius”.

Una recepta
calderina

> Robert H. Schuller

Ets un establiment gastronòmic
de Caldes de Montbui? Envia’ns
una recepta d’algun dels teus
plats estrella, especificant els ingredients i el procés d’elaboració.

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).

La recepta calderina

DEFUNCIONS
30 de desembre · 87 anys
Felisa Garrido Juarez
29 de desembre · 85 anys
Pere Estaulella Bufia
27 de desembre · 61 anys
Joan Trilles Doñate
26 de desembre · 56 anys
Maria del Carmen
Molero Cañadas
26 de desembre · 89 anys
Montserrat
Berenguer Puget
23 de desembre · 93 anys
Jordi Font Casas

La publicarem en aquest espai, que
és totalment gratuït, per difondre
la cuina local de la vila termal.
Envia’ns la recepta:
hola@calderi.cat
redaccio@calderi.cat
T. 93 707 00 97
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Curiositats

Contacontes i fotògrafa

Marta
Devesa
Coll

De fet, si llegeix avui el Calderí ho farà amb 26 anys acabats
de complir. Amant de les sèries, s’ha enganxat tard a Las
chicas del cable, però això li ha permès reenganxar-se a la
segona temporada, que ha començat fa poc. Tot i la seva
joventut, el seu cap no para de barrinar i ja pensa en una segona
exposició després de l’èxit de “Fugit Irreparabile Tempus”.

Jordi Rius
· T’esperaves un èxit tan rotund
de la teva exposició que s’ha pogut
veure a la Sala Delger?
Cada dia que he obert ha vingut gent
i a tothom li ha agradat.

Quim pascual

· Sobretot perquè ha estat una proposta que demanava la participació
de la gent...
Hi havia gent que entrava, que li agradava molt, però quan li deia que podia
respondre anònimament a la pregunta que hi havia a sota de cada fotografia, em deia que potser en aquell moment no li anava bé i que ja tornaria.
També n’hi havia alguns que s’emportaven el paper i alguns dies després
el tornaven.

“Per mi l’escriptura
i la fotografia són
com una mena
d’estructura”

Del 09 al 22 de gener de 2018

· Per què vas buscar aquesta complicitat amb el públic?
Perquè, a part de les respostes de les
dones que s’havien deixat fotografiar
les mans i que ja tenia, vaig pensar en
una altra manera de fer participar el
públic i que no fos tan sols veure l’exposició i marxar. Com que és anònim,
la gent s’obre molt!
· I entre les respostes, te n’has trobat de sorprenents?
Sí, hi ha gent que potser m’ha explicat
drames de la seva vida o ha descobert
alguna cosa del seu familiar. Com t’he
dit, la gent s’ha obert molt, cosa que
no m’esperava pas.

· Les mans són una de les parts
del cos on s’aprecia més el pas del
temps. Ho has fet expressament?
Sí, també perquè com que les dones
no són famoses o conegudes, vaig
pensar que ja que havia d’anar a fer
fotos a les seves cases potser m’haurien dit que no les fotografiés si ho
fes de les seves cares perquè també
havien de respondre sobre el pas
del temps. També volia evitar el xafardeig aquell de “mira, aquesta ha
posat això”. Com que és un poble
petit, tothom es coneix, aquí a Caldes.
· Les dones que s’han prestat a fotografiar-se les mans, què han dit
al veure-les exposades?
Han vingut sobretot les dones
joves i sembla que els ha agradat.
· Ara ja estàs pensant en una
nova exposició, “Je m’appelle
personne”. Quin serà l’eix vertebrador de la mostra?
Ara ja he començat a dibuixar com
vull la fotografia per plasmar una
idea. Potser després la fotografia
acaba sent diferent. Espero poder-la exposar aquí a Caldes i que
agradi tant com l’anterior. Vull
posar actors en situació límit perquè pugui treure’n les emocions.
· Pel que fa a la fotografia, ets autodidacta o has rebut formació?
Vaig estudiar tres anys al Taller
d’Art Manolo Hugué amb la Genove-

va Sans i allà vaig aprendre fotografia. M’hi vaig apuntar quan no tenia
una càmera reflex, anava amb una
petita digital. La reflex me la deixaven allà i era tot un món per a mi.
· Què és per a tu la fotografia?
És com una estructura, una manera d’expressar-se. Per mi ho són
l’escriptura i la fotografia.
· També acostumes a penjar moltes fotografies a Instagram...
Sí. Quan penges una fotografia a
Instagram, el teu públic és el que
et posa ‘m’agrada’. Pot passar que
pengis el teu art a la xarxa, perquè és una manera de compartir-lo, però no acabis de tenir prous
‘m’agrada’.
· Caldes és un poble fotogràficament atractiu?
Quan tenia la reflex, estava de
dieta i havia de sortir a passejar
o a caminar. Al principi fotografiava Caldes i m’agradava molt, tant
era l’estació que fos. Sempre m’han
agradat les postes de sol. Va arribar un moment que la plaça de la
Font del Lleó o el nucli antic ja l’havia fotografiat molt. En una sortida a la costa, vaig fer fotos al meu
germà i vaig constatar que m’agradava molt fer fotos de retrat.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

