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Caldes inaugura la
remodelació de la plaça
de la Font del Lleó
>P04

Es recullen 4.000 kg
d’aliments en el Gran
Recapte d’enguany
>P06

L’orquestra Flaustaff
va celebrar un concert
solidari amb La Marató
>P10

Bullint
l’olla

Més de 30.000 persones
s’han acostat a la renovada
plaça de la Font del Lleó per
gaudir de la Fira de Nadal
>P02-03
Els germans Jordi i Josep Bufí traient les gàbies amb verdura i carn d’olla al punt del migdia de diumenge per preparar les racions. > J. Serra

Els sèniors del CN
Caldes lideren la Divisió
d’Honor de futsal
>P12
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tradicions | 33a fira de nadal

L’esperit del
Nadal torna a
Caldes gràcies
a la Fira

Del 04 al 17 de desembre de 2018

fotogaleria a: www.calderi.cat

La renovada plaça de la Font del Lleó ha acollit un any
més la Fira de Nadal, que ha aconseguit brillar gràcies
a l’afluència de més visitants

Jordi Rius

P

er calendari, és una de les
primeres fires de Nadal que
se celebren a Catalunya i un
gran esdeveniment turístic
destacat per a Caldes, que
veu que el nombre de visitants a la Fira de
Nadal –que enguany ha arribat a la 33a edició– es multiplica. Enguany, la nova plaça
de la Font del Lleó ha fet que tot plegat llueixi més. La gran olla de brou termal d’1,5
metres de diàmetre i amb capacitat per a
encabir-hi 1.600 litres de brou –la més gran
de Catalunya– s’ha col·locat aquesta vegada davant de les Termes Romanes, fet que
ha facilitat una bona disposició de les parades de productes nadalencs i que la imatge
de l’espai fos més encisadora. El regidor de
Turisme i Termalisme, Isidre Pineda, admetia dies abans de la celebració de la Fira que
“la plaça de la Font del Lleó està ara més
preparada per acollir esdeveniments turístics i culturals”.
Un bon termòmetre per a mesurar
l’èxit de visitants a la Fira de Nadal i al Mercat d’Artesans és veure les llargues cues que
s’han produït per tastar el brou termal fet
amb foc de llenya que arribaven fins al Molí
de l’Esclop. Això va fer que, per exemple, durant la jornada de dissabte s’esgotessin les
racions de brou i de carn d’olla ben aviat. A
la tarda, una hora i quart va ser suficient
per acabar amb totes les racions de brou.
Durant el cap de setmana passat, es van fer
dues olles i, per tant, es van repartir durant
aquests dos dies 3.200 litres de caldo –unes
10.000 racions– i unes 2.500 racions de carn
d’olla. Diumenge a la tarda, Pineda admetia que la Fira havia estat un èxit rotund i
“podem afirmar, a nivell de sensacions,
que ha estat multitudinària”. D’aquesta
manera, si l’any que hi va haver més afluència van visitar Caldes 30.000 persones, “la
previsió és que superarem aquestes expectatives”.
L’activitat es fa amb la col·laboració
dels restaurants locals i altres establiments
de proximitat que col·laboren amb l’aportació d’ingredients com ara carnisseries, xarcuteries, polleries i llocs de venda de verdures i hortalisses. Un dels cuiners encarregats

de la cocció del brou, Josep Bofí, explicava
als micròfons de Ràdio Caldes que per fer el
caldo, tasca a la que s’hi van posar divendres
a la nit, a més d’aigua termal hi posen verdura i ossos de vedella del genoll i d’espinada, carcanada de pollastre, api, pastanagues,
xirivies, col i naps. “Quan ha bullit tot durant tota la nit, ho treus cap allà les cinc
de la matinada de dissabte i llavors poses
a coure la carn que vols: vedella, costelló
de vedella, peus de porc, orella, cansalada
a més de cigrons, patates, col, pastanaga i
carbassa”. Bofí admetia que l’aigua termal
li dona un toc especial al brou.
Una senyora que s’esperava a la cua
davant de Thermalia admetia que anava la
tarda de dissabte a buscar el brou perquè al
matí li va ser impossible d’assistir a la fira,
però va manifestar la seva decepció al veure
que “les racions de carn d’olla només es
reparteixen al matí”, amb la qual cosa es
va haver de conformar amb un got de brou.
A banda dels gots de brou molts infants
van participar en les activitats familiars que
inclou el programa. Així es va celebrar el
caga tió, tallers nadalencs, espectacles infantils i un concurs de pessebres de petit
format. Moltes escoles també tenien parades amb la venda de dolços i pastissos amb
la intenció de trobar finançament per a les
colònies. Per exemple, alumnes de l’escola
Montbui van fer per tota la plaça de la Font
del Lleó espectacles de titelles i de ball per
recaptar diners per a les convivències que
faran a Lloret. També hi havia parades solidàries com les del Proyecto Pol, on es podia
lliurar la carta al Pare Noel, fer una fotografia gratuïta solidària i aportar un donatiu que anirà destinat a la investigació
mèdica de Sant Joan de Déu per a la Hiperglicinemia No Cetòsica (HNC - NKH), malaltia minoritària que pateix el jove calderí
Pol Molinos. La campanya Free Romeva va
organitzar el taller ‘El meu estel per la llibertat’ en la qual es podia confeccionar un estel
per reivindicar la democràcia i la llibertat
aquest Nadal. La intenció és que cada persona s’hi fes una foto i pujar-la a Instagram
amb l’etiqueta #ElMeuEstelPerLaLlibertat.
Les més de 150 parades d’objectes de
Nadal, artesania diversa, antiguitats, brocanteria, alimentació, cuina sobre rodes i
activitats repartides entre les places de la

Diferents instants de la fira de Nadal amb el repartiment de brou i tallers infantils. > j. serra
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Font del Lleó i de Can Rius i els carrers del
Forn, Joan Samsó i del Pont convidava als vianants a perdre-s’hi. De vegades, en trams
estrets com el del carrer Forn es feia difícil
avançar i es produïen alguns taps. Eva Termes, d’Embotits Pedragosa, comentava a la
parada que tenia davant de l’establiment del
carrer Joan Samsó que l’afluència de visitants s’estava traduint en vendes.
Les parades d’aliments oferien la possibilitat de fer alguns tastos com una que
venia mousse de diferents tipus a més d’arròs
negre amb sípia. També va fer el seu agost
el forn de pa artesà cuit amb forn de llenya,
que era al costat de la cua que esperava la
seva ració de brou termal i estava situat en
un lloc estratègic per vendre pans. N’hi havia
de tipus normal, d’all, de ceba, de nous, de xocolata i d’olives. Molts dels establiments del
carrer del Forn feien ofertes especials amb
motiu de la Fira. Tant a la zona de l’Església
com a la plaça de la Font del Lleó i el carrer
del Pont hi havia arranjaments florals fets
per Miró Jardineria, una mica per identificar els diferents accessos a la Fira de Nadal
i donar una imatge nadalenca diferent.
CONCURS DE DESITJOS DE NADAL
Fins ahir diumenge es va celebrar el concurs
de desitjos de Nadal de Caldes de Montbui.
Enguany un desig realitzable solidari, esbojarrat o simplement original el portaran a
terme els comerços adherits a la UCIC – Caldes Centre Comercial.
El concurs organitzat per l’Ajuntament
de Caldes, la UCIC - Caldes Centre Comercial i Ràdio Caldes pretén fer partícip a tot
el poble i visitants d’una iniciativa nadalenca
i original. Tots aquells que hi vulguin participar podien enviar un missatge de veu amb
el seu desig al WhatsApp de Ràdio Caldes

(tel. 608 970 864) indicant quin comerç de
la UCIC – Caldes Centre Comercial volia que
fes realitat, escrivint nom, cognom i municipi de residència.
Ràdio Caldes va aprofitar la seva presència amb un programa especial en directe
a la Fira des de la plaça de la Font del Lleó
per enregistrar desitjos entre els visitants.
El jove realitzador del programa L’hora gusarapa, Arnau Ecke, recollia a peu de plaça
els diferents desitjos dels visitants. Tots els
desitjos seran emesos en antena per Ràdio
Caldes i per la megafonia de Nadal del poble.
El programa, que es va fer dalt d’un escenari
del Museu Thermalia, va servir per presentar alguns dels realitzadors dels programes
de la ràdio, que ha estrenat nova temporada.
Els establiments de la UCIC – Caldes
Centre Comercial adherits a la campanya del
concurs dels desitjos han lluït un cartell identificatiu a l’aparador, «Aquest establiment
pot fer realitat el teu desig». La UCIC – Caldes Centre Comercial destinarà 300 € a fer
realitat el desig. El 17 de desembre s’anunciarà el desig guanyador i la persona que el va
formular. Els organitzadors es posaran en
contacte amb la persona guanyadora a través del número de telèfon des del qual es va
rebre el missatge de veu.
L’Ajuntament de Caldes de Montbui ha
instal·lat enllumenat festiu i megafonia per
dinamitzar els principals eixos comercials
del municipi (l’avinguda Pi i Margall i carrer
Major, el centre històric, el carrer Montserrat i l’avinguda Fontcuberta).
La megafonia de Nadal, enguany amb
contingut nadalenc i falques dels comerços
locals, tot produït per Ràdio Caldes, va començar l’1 de desembre. La megafonia sonarà en horari comercial (de 10 a 14 h i de 17 a
21 h) fins al 5 de gener de 2019.

Wifi gratuït a la plaça de la Font del Lleó
La Fira de Nadal ha estat el primer esdeveniment en el qual ha estat possible veure l’efectivitat
del wifi gratuït de la plaça de la Font del Lleó. L’Ajuntament de Caldes i la plataforma Eduzone
van firmar a principis de novembre un conveni amb l’objectiu de conèixer millor l’estat d’opinió
de la ciutadania i els visitants esporàdics de la vila a través de les dades que es recolliran dels
usuaris en l’accés de connexió a wifi gratuït. Durant la Fira, es preguntava al visitant que es volia
connectar al servei de wifi gratuït el seu municipi de residència, quina valoració feia de la fira i
com s’havia assabentat de la celebració.
Aquesta prova pilot, que tindrà una duració de 4 mesos, forma part de la xarxa de laboratoris urbans
Catalonia Smart Lab a través de la plataforma Eduzone. Mitjançant la instal·lació de micro-cel·les a
l’accés wifi públic, Eduzone podrà gestionar i analitzar de manera totalment anònima la percepció de
la ciutadania i visitants sobre el municipi gràcies a les enquestes anònimes que els usuaris hauran de
complementar per poder connectar-se al punt wifi. L’eina garanteix una connectivitat segura i adaptable
a les xarxes públiques.
El període de prova, vigent fins al 18 de març, permetrà conèixer les dades obtingudes també al
ball de Sant Antoni, el 20 de gener del 2019, i el Mercat de l’Olla, el 16 i 17 de març.

Escalfar-se a
ritme de swing
Una de les activitats originals
de la Fira ha estat Una nit al
swing, anys 50 a càrrec de Fusió
de Perruqueries Calderines
que es va celebrar dissabte a la
tarda a la Sala Noble de l’Espai
Can Rius. Era una bona opció
per resguardar-se del fred que
feia fora. “Es tractava d’un
xou molt diferent respecte a
altres anys. Tothom que volia
podia venir a ballar i, a més,
a pentinar-se” explicaven des
de la perruqueria Elementho.
Els monitors eren alumnes de
la Universitat de Barcelona,
que van fer una classe oberta de swing. Els pentinats fets
buscaven reproduir l’estil pinup típic dels anys 50 però “amb
versió termal”.
Si no es volia passar fred, hi
havia altres opcions sota teulada. Així, l’empresa Pastes Sanmartí va obrir la seva fàbrica durant la Fira, on es podia
veure el funcionament d’una
màquina empaquetadora a més
de veure les màquines antigues
i les barres on s’assecaven els
espaguetis. També hi havia la
possibilitat de comprar diferents paquets de pasta en diversos envasats. Aprofitant la
celebració de la Fira a la plaça
de la Font del Lleó, el Museu
Thermalia oferia la possibilitat
de visitar la mostra temporal
‘Calderins d’arreu’, una exposició en la qual es vol estirar del
fil de la memòria de calderins i
calderines d’arreu del món que,
per raons diverses –polítiques,
econòmiques, aventureres o
amoroses– van arribar a Caldes, i aquí van bastir casa seva.
A l’exposició s’han utilitzat dos
recursos: la memòria narrativa i les biografies dels objectes
que van viatjar amb ells. A la
mostra es poden veure les cartes que arribaven de la República Dominicana o de Siles, la samarreta de futbol del Peñarol,
la verge de Quito o la ‘capacha’
amb la que els homes de Baeza
anaven a treballar al camp.
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via pública | plaça font del lleó

El dia en què vam tornar a ser tots un sol poble
Centenars de calderins i calderines van celebrar plegats la gran estrena de la nova plaça el 25 de novembre
Redacció

T

ot i que les temperatures havien baixat
considerablement, el
fred no va fer minvar
la gran celebració que
es va viure a la nova plaça de la
Font del Lleó el passat diumenge 25
de novembre. Centenars de veïns i
veïnes de la vila calderina van reunir-se a l’espai més emblemàtic del
municipi per celebrar la remodelació de la nova plaça, unes obres que
s’han perllongat des del mes de febrer passat i que pocs dies després
de la inauguració encara perfilaven
els últims detalls.
L’acte començava amb l’aixecada d’una lona que ocultava un seguit de plaques representants de
les principals activitats de la cultura popular que tradicionalment
s’han celebrat en aquest espai, i
que rendeix un homenatge a les
entitats calderines més representatives de la vila.
Tot seguit, es va donar pas al
concert de música clàssica de l’Orquestra de Cambra de Terrassa 48,
que va concloure el seu repertori
amb l’Oda a l’Alegria, peça composta per Beethoven i que ha esdevingut l’Himne Europeu. Just aleshores, el president del Parlament de
Catalunya, Roger Torrent, va sumar-se a la celebració calderina.
L’alcalde de Caldes de Montbui, Jordi Solé, es va dirigir a la ciutadania tot explicavant en què ha
consistit la remodelació de la nova
plaça. “Aquesta plaça que és tan
nostra i singular, mereixia ser
cuidada, mereixia una remodelació profunda, i així ho hem fet”.
L’espai més emblemàtic de la vila,
on fa més de 2.000 anys es va fun-

Vista panoràmica de la plaça de la Font del Lleó remodelada, durant el concert de l’Orquestra de Cambra Terrassa 48, el diumenge 25 de novembre. >J. SERRA

“Governar bé vol dir prendre decisions
conjuntament, tot aplicant els valors de
la llibertat, la igualtat i la fraternitat.”
Roger Torrent
President del Parlament de Catalunya

dar el poble com a assentament
romà, ara és una plataforma única
i diàfana, més accessible, còmoda
per celebrar-hi qualsevol activitat
i on la ciutadania té tot el protagonisme. “És una plaça del segle
XXI inspirada en el passat, perquè es posa en valor, de manera
senzilla i elegant, tot el passat,
la història i el patrimoni històric
i cultural que tenim en aquesta
plaça, que és únic”, seguia Solé.
L’encarregat de concloure els
parlaments va ser Roger Torrent,
president del Parlament de Catalu-

nya, qui va destacar “el mètode amb
què s’ha dut a terme aquesta reforma i que aboca la idea de governar
bé”. Es referia al procés de participació ciutadana, en què van participar
entitats, veïns, associacions i representats institucionals, i del qual van
sorgir el projecte i les idees vertebrals de la remodelació. “Governar
bé vol dir prendre decisions conjuntament, tot aplicant els valors
de la llibertat, la igualtat i la fraternitat”. Torrent va insistir en què
“un alcalde de veritat intenta deixar alguna cosa per a les següents

generacions”; i en aquest sentit,
“avui hi ha gent a la presó per intentar deixar un futur millor als
nostres fills, i per lluitar perquè la
gent decideixi lliurement”.
Tot i el possible desencís que
pot viure la ciutadania arran els últims fets a Catalunya i amb encara la
existència de presos polítics i exiliats
a l’estranger, “no tingueu cap dubte
que aviat també inaugurarem un
nou país pensat per a tots els calderins i calderines, catalans i catalanes. Perquè l’aigua, si té prou
força, sempre acaba brollant”.

HABITATGE | LLOGUER SOCIAL

VIA PÚBLICA | SENTÈNCIA

Creix el patrimoni públic per a l’ús social

La plaça Pau Surell ja és de domini públic
i deixa de ser patrimoni del Bisbat

En la presentació dels pressuposts
d’enguany, l’Ajuntament de Caldes ja va incidir en l’increment de
la partida pressupostària que es
destinaria a l’adquisició d’habitatges per a l’ús social. Amb una inversió de 427.817,09€, el consistori
ha adquirit, al llarg de l’any, fins a
cinc habitatges més que amplien el
parc públic d’habitatges, i se sumen
al pis que ja tenien des de fa dos
anys. “Es tracta d’una quantitat
i esforç molt important que ja teníem previst per a aquesta finalitat, i que tornarà a aparèixer en
els pressupostos d’inversions de
l’any vinent”, explicava Jordi Solé,
alcalde de Caldes de Montbui.
Els nous habitatges adquirits

Després que a mitjans d’agost se sabés que el consistori calderí va presentar la denúncia per la inscripció d’immatriculació de la plaça Pau Surell, feta l’any 2014 per la diòcesi de Terrassa, ja s’ha resolt la sentència
a favor de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. Aquesta sentència del
Jutjat de Primera Instància de Granollers declara el caràcter de domini públic de la plaça situada just darrere de la Parròquia Santa Maria,
que es considerava propietat de la institució eclesiàstica.
Segons Isidre Pineda, primer tinent d’alcalde i regidor de cultura i patrimoni de Caldes, “nosaltres sempre hem considerat que aquesta
plaça, com la resta de places o carrers del municipi, són de titularitat pública i, per tant, és de tots i de totes”, i així mateix el text judicial ha coincidit, acordant la inscripció registral d’aquest terreny com
a domini públic del municipi calderí.
D’altra banda, el Mossèn Xavier Blanco ha volgut senyalar que “la sentència diu que el Bisbat de Terrassa ha fet de manera correcte la
immatriculació de l’espai i de tot el conjunt parroquial. Tant és així,
que el jutge, tot i que hem perdut en aquesta primera instància, no
farà pagar les costes del judici perquè s’entén que hem actuat dins
la legalitat”. Ara, la Diòcesis de Terrassa podrà presentar un recurs.

es posaran a disposició de l’Oficina
d’Habitatge, qui s’encarregarà de
l’assignació del lloguer social en base
als requisits establerts dins els criteris d’adjudicació dels habitatges de
propietat municipal per a lloguer social. Aquestes adjudicacions, segons
Pilar Aznar, regidora d’Acció Social,
“són mesures temporals que permeten sortir d’una necessitat molt
urgent tot empoderant a les famílies en risc d’exclusió social”.
Aquestes darreres adquisicions
s’han dut a terme a través del dret de
tanteig i retracte que regula la Generalitat de Catalunya a través del Decret Llei 1/2015 per a la mobilització
d’habitatges provinents de processos
d’execució hipotecària. L’Ajuntament

ha optat per aquesta via després de
comprovar que tant la borsa d’habitatges com les negociacions amb els
bancs per l’adquisició d’habitatges
buits no acabin de donar els resultats esperats: “És una línia d’actuació que permet ampliar la oferta
pública mentre no puguem tenir
promocions pròpies d’habitatge,
que realment és la via més eficient
per lluitar contra el dèficit viscut
a Caldes”, deia Solé. En aquest sentit, el primer tinent d’alcalde, Isidre
Pineda, explicava que “estem treballant per poder tirar endavant una
promoció d’habitatge municipal
que es durà a terme al polígon d’actuació del Molí d’en Ral i que generarà una vintena de pisos nous”.
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VOLUNTARIAT | JORNADA SOLIDÀRIA

14.000 kg d’aliments en el Gran Recapte

Del 04 al 17 de desembre de 2018

NOTÍCIES BREUS

El 30 de novembre i 1 de desembre, Caldes s’ha sumat a la tradicional
recollida d’aliments que se celebra arreu de Catalunya a finals d’any
Els dies 30 de novembre i 1 de desembre, Caldes de Montbui ha tornat a sumar-se al Gran Recapte, la
gran campanya de recollida d’aliments que promou el Banc d’Aliments de Catalunya.
A la vila termal, enguany s’han
aconseguit, i gràcies a la feina dels
110 voluntaris que s’hi han sumat,
14.000 quilos d’aliments durant els
dos dies de campanya. Aquestes xifres representen un augment de 500
quilos d’aliments respecte l’any passat, quan se’n van recollir 13.500 –
aleshores també 500 quilos més respecte el volum recaptat el 2016–. La
resposta dels calderins i calderines
no ha posat en dubte que “som el
poble número u en donació per la
zona; per tant, som un poble molt
solidari”, afirmava Carles Martínez,
en representació a Càritas Caldes.
Acabat el Gran Recapte, una part
dels aliments recollits es destinaran al Rebost Solidari, projecte gestionat per diverses entitats locals on
s’emmagatzema i es distribueix els
aliments a les famílies en risc d’exclusió social. “A aquestes alçades
va molt bé aquesta aportació d’aliments perquè ara mateix comencem a anar justos”, explicava Pilar

solidaritat | fundació santa susanna

Celebrant el Giving Tuesday

Una de les voluntàries durant la jornada solidària a l’Ametller Origen. > J. SERRA

Aznar, regidora d’Acció Social.
L’activitat del Rebost Solidari
és un imprescindible al municipi, i
el consistori local, atenent l’especial
ajuda que es presta a les persones
per superar situacions que posen en
risc la seva realització personal i els
seus drets fonamentals, ha renovat

el conveni de col·laboració amb Càritas Caldes, participants en el projecte del rebost. L’acord entre ambdues
entitats es basa en la dotació econòmica de 6.000€ per al 2018 i 7.000€
al 2019, en el marc del desenvolupament d’una programació d’accions
dins l’àmbit d’assistència social.

La Fundació Santa Susanna ha celebrat enguany el dia internacional
dedicat a promoure la solidaritat entre les persones, organitzacions
i empreses, l’anomenat Giving Tuesday, que va tenir lloc el 27 de novembre. L’objectiu que preseguia la fundació calderina era poder adquirir una moto elèctrica amb la què poder ampliar el servei de menjador a domicili tot reduint l’impacte ambiental. Després del donatiu
que va realitzar l’Associació Jardí Santa Susanna (de 4.000€) i el total
recaptat en el dinar benèfic organitzat a la institució el mateix dia - i
en el que hi van participar 26 persones-, s’han aconseguit la xifra de
4.919,55€ (dels 6.671€ necessaris per comprar el vehicle). Per tal d’assolir el repte, es poden seguir fent donatius fins al 31 de desembre.

solidaritat | movember

Caldes es mobilitza contra el càncer
L’èxit d’assistència
en la 2a edició del
Mustache Day no va
vacil·lar tot i patir un
canvi d’ubicació a
darrera hora

El 25 de novembre va ser un dia
molt festiu a Caldes de Montbui. A
banda de la inauguració de la nova
plaça de la Font del Lleó, la celebració del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les
Dones i la 26a edició de la Cursa de
Muntanya del Farell, la plaça Onze
de Setembre acollia la segona edició
del Mustache Day durant tot el matí.
L’esdeveniment solidari al toc calderí s’emmarca dins el moviment Movember, des d’on es procura el suport a la investigació per a la lluita
contra les malalties especialment
vinculades al gènere masculí, com
el càncer de pròstata i de testicles.
Tot i el fred i el canvi d’ubicació –ja
que estava previst celebrar-se a la
plaça de la Font del Lleó–, “la gent
s’hi ha sumat i ha volgut contribu-

visita institucional | educació

Caldes, referent educatiu a Xile
Les escoles bressol municipals Gegant del Pi i La Lluna van rebre, el
dijous 15 de novembre passat, la visita de 30 professionals d’origen
xilè especialitzats en primer cicle d’educació infantil. La delegació de
Xile s’ha interessat, un any més, en les escoles calderines com a destí
pel prestigi que han assolit aquests centres al territori i per la qualitat dels seus projectes educatius de renovació en l’educació dels 0 a
3 anys. D’altra banda, els centres educatius de Caldes van aprofitar
la visita dels companys sud-americans per conèixer i enriquir-se amb
realitats educatives provinents de països diferents.
La parada de RAF Estilistes amb servei de barberia a preus simbòlics .> I. HIJANO

ANIMALS | ORDENANÇA MUNICIPAL
ir en aquesta bona causa”, explicava Raül Fernández, gerent del comerç organitzador, RAF Estilistes.
Fins a les 15 hores, la plaça Onze de
Setembre va acollir exposicions de
motos i cotxes antics, gimcanes i tallers infantils, una activitat de touch
rugbi pels petits de casa, classes de
ioga i serveis de perruqueria i barberia, que s’oferien a preus simbòlics. Després de celebrar la jornada
solidària, ara només queda resoldre
el sorteig de la panera valorada en
200€ i la quantificació de la recap-

tació final. “A principis de mes de
desembre, gràcies a les autoritats
locals i a diferents testimonis, sabrem la quantitat final, que esperem que sigui superior als 865,30€
de l’any passat”, seguia Fernández.
Després de fer entrega de la recaptació a la Fundació Movember,
aquesta lliurarà un certificat a RAF
Estilistes garantint el bon ús de tots
els diners recaptats, destinats íntegrament a la investigació contra malalties que afecten especialment el
gènere masculí.

S’amplia la campanya de
recollida de dades genètiques
El consistori ha allargat fins al 31 de desembre el període per recollir de
manera gratuïta les dades genètiques dels gossos del municipi. Fins a finals d’any, els calderins i calderines tindran temps per facilitar, sense suposar-los cap cost, les dades genètiques dels seus animals i inscriure’ls
al cens genètic caní de la vila. L’Ajuntament de Caldes va engegar aquesta campanya segons la modificació de l’ordenança municipal de control
i tinença d’animals per tal de garantir una convivència cívica entre animals de companyia i ciutadania, la seguretat dels animals i mantenir
les condicions òptimes d’higiene de la via pública, lliure d’excrements.
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ACCIÓ SOCIAL | CONVENI

Segueix l’ajuda i el suport a ASPADINT
El consistori signa la renovació del conveni amb l’Associació de Pares
al Servei de les Persones amb Discapacitat Intel·lectual de Caldes
El dilluns 26 de novembre, la Sala
de Juntes de l’Ajuntament de Caldes acollia la renovació del conveni entre el consistori i ASPADINT,
Associació de Pares al Servei de les
Persones amb Discapacitat Intel·
lectual de Caldes de Montbui.
La relació entre ambdues entitats
no és pas nova, sinó que es remunta, de manera regular i oficial, fa
aproximadament 15 anys, i es basa
en el principi de protegir els interessos de les famílies que tenen un
fill o filla amb alguna discapacitat
psíquica.
L’objecte del conveni, que té una
dotació econòmica de 7.000€ anuals i un termini fins al 2020, és
donar suport en la cobertura de
les despeses del transport escolar
i realitzar activitats lúdiques adreçades a les persones amb aquest
tipus de discapacitat a la vila, com
és “l’entranyable i bonica rebuda dels Reis Mags d’Orient”, deia
Isidre Pineda, que actuava en l’acte
com a alcalde accidental.
Julio Garcia, president de l’associació, no va perdre la ocasió per dirigir-se als representants del govern

GENT GRAN | FUNDACIÓ SANTA SUSANNA

Posant l’atenció en la Tercera Edat
El dimecres passat, la Fundació Santa Susanna va ser l’amfitriona a la
jornada anual dels professional de la Federació d’Entitats d’Assistència
a la Tercera Edat sense ànim de lucre (FEATE). Més de 80 persones dedicades a l’assistència a les persones grans van reunir-se a l’espai de Can
Rius tot duent a terme conferències i tallers dedicats al treball interdisciplinari, la sexualitat en la gent gran, les disfàgies i l’intercanvi d’experiències d’atenció centrada en la persona. L’acte va significar una trobada
formativa excepcional, així com la perfecte ocasió per compartir vivències i coneixements entre els professionals de l’atenció a persones grans.

Representants del consistori i ASPADINT durant la firma del conveni. > I. HIJANO

gent gran | cicle de passejades
municipal, i “agrair l’esforç i l’interès que mostra l’Ajuntament,
sobretot quan s’atorga aquesta
tranquil·litat a les famílies de
saber que compten amb aquest
recolzament i ajuda”. Pineda, per
la seva banda, responia dient que
“des de l’Ajuntament estem molt
contents de l’esforç que feu acompanyant a les famílies. És mera-

vellós i necessari”.
ASPADINT és una associació vigent a Caldes des de fa anys i actualment compta amb 29 famílies
integrades. “Com a pares, volíem
donar-vos les gràcies per animar-nos a seguir amb el nostre
problema. Això ens demostra que
no estem sols”, acabava una mare
en representació de l’associació.

Donant corda a l’envelliment actiu

El 29 de novembre va començar el nou “Cicle de Passejades de la gent
gran”, programa dedicat a aquest sector de la població, impulsat per
la Diputació de Barcelona i en el què Caldes hi participa molt activament des de fa 15 anys. En el curs d’enguany, la vila termal s’inclou
en el grup de caminaires de Mollet del Vallès –ciutat on van desplaçar-se dijous passat i van celebrar la primera caminada del curs-; Alella i Puig Reig. Els caminaires participants visitaran cada una de les
ciutats, i la concentració a Caldes se celebrarà el pròxim 27 de febrer.
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ERC Caldes de Montbui

Una plaça per gaudir-la

A

questa setmana volem aprofitar aquest espai
per agrair tots els ciutadans i els representants
de les entitats que van venir a la inauguració de
la remodelació de la plaça de la Font del Lleó el
diumenge 25 de novembre passat i per la paciència que han tingut durant els mesos d’obres. A tots aquells
implicats en l’obra, tots els departaments de l’Ajuntament, empresa, arqueòlegs, etc. I, evidentment, estem molt agraïts per
la presència del molt honorable president del Parlament de
Catalunya, Roger Torrent, així com de l’Orquestra de Cambra
Terrassa 48, que ens va oferir un concert de música clàssica.
De tot el poble, ens atreviríem a dir que és un dels indrets
més característics de la nostra vila, potser fins i tot el més
popular i conegut pels forasters. I encara més important,
ens la sentim nostra i tant l’estimem, que ens desperta
emocions fortes, d’identitat individual i col·lectiva. I això
fa que, quan es toca una cosa que tothom se sent seva, a
vegades alguns creguin que encertes i altres que no. Mai
plou a gust de tothom i, de fet, és normal que sigui així.
Tothom és lliure de pensar el que vulgui i expressar-ho
lliurement. Nosaltres això ho tenim clar.
Tornant a la plaça, hem de pensar que hi tenen lloc activitats de tota mena: culturals, festives, fires... Segur que
molts hi hem vist arribar els Reis d’Orient, hem ballat el
ball de plaça, hem begut brou de l’olla de Nadal. I de totes
les coses que es fan aquí, n’hi ha una que ens va quedar gravada a la retina. Parlem del dia 1 d’octubre del 2017, quan
es va omplir amb gent vinguda de tot el poble, per protegir les urnes del referèndum. Aquell dia, la plaça va bullir
més que mai, aquell dia vam ser un sol poble.
Aquesta nova plaça és un espai diàfan, gran, senzill, per realçar el patrimoni històric i cultural que ja tenim a la plaça. Hem
ordenat un espai que dona més protagonisme a les persones,
no pas als vehicles, a l’aigua calenta que brolla a 74 graus, i ho
hem fet pensant també en l’accessibilitat, com per exemple
amb la nova font. Desitgem que la gaudiu i us la sentiu vostra.

CUP - Som Caldes

Q

uan falta poc per finalitzar l’any, a Caldes ja fa
dies que s’ha engegat el compte enrere per a
les municipals del 2019: inauguracions, presses per acabar obres a temps, alts càrrecs
passejant per les llambordes de la plaça…
Des del nostre grup, fem vista enrere amb una mirada
autocrítica: què s’hauria pogut fer millor, quines espectatives hem complert i quines s’han esvaït per xocar contra el mur d’una majoria absoluta sense massa interès
per sumar.
Hem patit grans decepcions: l’aparcament de les Hortes,
per exemple. Una obra molt criticada per bona part del
poble, coronada amb una plaça homenatge a l’1 d’octubre,
com a mesura desesperada d’apropar-ho més al poble. Un
mural antic de l’Assemblea de Joves (AJC), tapat per les
obres en aquella mateixa plaça, va ser premonitori: “Aturem la destrucció del terriotori” deia, mentre s’hi veien
unes excavadores destrossant els entorns. Ara ja no hi ha
la terra, ni tampoc el mural.
Alhora, de forma silenciosa, segueix l’expropiació de terrenys a l’altra banda de la riera, una obra massa arriscada, i poc recolzada, per córrer a fer-la abans de maig…
Tanmateix, valorem positivament la municipalització del
servei d’escombraries i l’inici del projecte d’habitatge social. Aquest projecte es troba en la seva fase més inicial.
Hem insistit incansablement, el consideravem imprescindible, i sembla que finalment s’han decidit.
De tots depèn tenir el poble que volem. I des de dins o des
de fora, governi qui governi (no ho donem pas per fet que
falta molt), mà estesa a treballar per les persones i puny
tancat a seguir destruïnt la terra.

PDeCAT Caldes de Montbui

Suport a la vaga de fam de Jordi
Turull i Jordi Sànchez i a les
protestes dels presos polítics

1.

La duresa que comporta aquesta acció demostra la fermesa de les conviccions tant
d’en Jordi Turull i d’en Jordi Sànchez com
de la resta de presos i exiliats, i confirma el
seu compromís amb la lluita pacífica.
2. Aquesta acció excepcional i extraordinària torna a situar amb més força el focus sobre l’arbitrarietat de la justícia espanyola, que està instruint una causa política amb
arguments falsos, atemptant contra drets fonamentals,
com la presumpció d’innocència o el dret a un procés judicial amb garanties.
3. El Partit Demòcrata reitera la seva solidaritat amb
aquesta vaga de fam que denuncia les traves que el Tribunal Constitucional està posant per endarrerir l’accés
al TEDH.
4. Com han expressat en Jordi Turull i en Jordi Sànchez a
través del seu advocat, aquesta acció pacífica no es fa contra ningú, sinó a favor de remoure consciències i voluntats:
no es busca cap tracte de favor, ni tan sols una resolució
positiva dels recursos; sinó demanar que es respectin els
seus drets.

PSC Caldes de Montbui

Units per Caldes

PPC Caldes de Montbui

P

E

A

Meteorologia i previsió,
no només reacció

er sort, aquesta tardor han tornat les abundants pluges que esperem que ens proporcionin una primavera i un estiu lliures de
sequeres. Però aquests canvis de meteorològics, que cada cop sembla que anem afermant (pluges més intenses, temperatures més extremes a
l’estiu, etc.), també necessiten que les nostres administracions s’adaptin per millorar la qualitat de vida de la ciutadania a les nostres viles.
Un clar exemple que hem pogut viure aquest mes a Caldes
ha estat la caiguda de les fulles de tots els arbres de fulla
caduca, que s’han concentrat en els dies de pluja i ventades per motius obvis. Una problemàtica que hauria estat
inexistent si s’haguessin recollit en un període de temps
breu, però que, al contrari, hi va haver, en alguns carrers
com el passeig del Remei o el carrer Pi i Margall (a la zona
no cèntrica), durant gairebé dues setmanes, piles de fulles molles sense netejar. Fet que va provocar queixes de
veïns i veïnes i diverses caigudes, especialment de gent
gran. Un problema que es pot evitar amb una senzilla millor previsió de la recollida anual de la fullaraca dels arbres caducs de la nostra vila.
La segona cosa que necessitem adaptar per a les pluges
són les nostres urbanitzacions, on encara avui dia quan
plou amb una mica d’intensitat veiem rierols pels carrers i despreniments de sorra i pedres a les vores de carrers i carreteres. De la mateixa manera que ens passa al
nucli urbà del poble, allà on tenim zones adjacents amb
sorra, on la sorra envaeix les voreres, hi ha perill de relliscar; i sovint es triguen dies, o fins i tot una setmana, a
netejar-les de nou.
En definitiva, necessitem un Ajuntament previsor i no
només reactiu als fenòmens meteorològics. Que sàpiga
adaptar-se a les noves realitats i que busqui millorar la
qualitat de vida, facilitar la netedat i accessibilitat de la
nostra ciutadania.

Bus urbà, recorregut modificat i
sense comunicar-ho als afectats!
l 5 de novembre passat el departament responsable de mobilitat de l’Ajuntament de
Caldes va emetre un comunicat a la seva pàgina web i a alguns mitjans de comunicació
sobre les modificacions que s’havien portat a terme amb el servei del bus urbà. Exactament fem
èmfasi al comunicat en el punt que diu: “Amb la finalitat
d’aconseguir una major enllaç de l’eix nord-sud del municipi, des de l’Ajuntament s’ha treballat perquè el poble de
Caldes gaudeixi de millores en les connexions del bus urbà,
des de Can Valls/Torre Negrell (al sud) fins a La Font dels
Enamorats/Saulons (al nord), amb l’objectiu prioritari de
reduir la mobilitat privada, tot mantenint i ajustant mínimament els recorreguts actuals. D’altra banda, el servei de bus urbà a la urbanització Els Lledoners-Can Maspons, en horari de 7:55 h i 10:25 h, deixa de ser operatiu a
causa de la baixa demanda del servei i perquè ja disposa
d’un transport regular, com és el bus interurbà entre Caldes i Granollers”.
A causa de diverses queixes, des de el nostre grup municipal, Units per Caldes, lamenten profundament que des
del departament de mobilitat de l’Ajuntament no s’hagi
enviat un fulletó a tots els Calderins notificant aquests
canvis. Molts van ser informats pels propis xofers del bus
urbà. Considerem que això ha estat un error molt gran.
Sabem que hi ha vilatans que han presentat reclamacions
davant l’Ajuntament, ja que majoritàriament aquests canvis afecten la gent gran i els estudiants que es desplacen
per anar a estudiar als nostres instituts.

* Aquest és l’escrit corresponent al Calderí del 20 de novembre,
perquè no hem disposat de l’actualitzat per a aquesta edició

Isegoria

vui dia la llibertat d’expressió ha mudat de
la reivindicació d’un dret, a un mantra que
cobreix qualsevol atac a la llibertat d’expressió mateixa. Si preguntem què és això,
els del procés respondran en tromba que llibertat d’expressió és poder dir i publicar qualsevol cosa
sense por a sancions ni a censures. Però la veritat no és
tan senzilla, anar a una manifestació amenaçadora cridant que cal prendre el vot a les dones o expulsar al desert a tots els pobres no crec que sigui llibertat d’expressió, precisament. Per tant, aquesta afirmació absoluta, que
en democràcia tot es pot dir, és falsa. Hauríem de diferenciar entre dir una cosa i dir una cosa que insta o clama a
uns altres a una acció il·legal. Demanar públicament des
d’una tribuna –tant se val que sigui Twitter o des de un
púlpit–, que s’assaltin els comerços no seria robar, però se
li assembla. En sentir aquest exemple, els partidaris de la
llibertat d’expressió com a coartada de tot, em diran que
quines coses diem, que no és el mateix, que ells reivindiquen la llibertat d’expressió en l’àmbit polític. Demanar
des de la presidència d’un territori que ataquin l’Estat,
què és? Pluralitat ideològica o un delicte? Perquè entenem,
sense entrar en concrecions, que atacar les institucions i
incomplir les normes algun delicte deu ser.
Perquè hi hagi llibertat d’expressió és necessari que l’espai públic tingui certa neutralitat, i sobretot, una cosa a
la que els antics grecs li donaven tanta importància com
a la igualtat política, la isegoria. La possibilitat de tenir
veu pública en igualtat de condicions. Es posin com es
posin alguns, avui, a Catalunya, l’espai públic està usurpat i privatitzat pels independentistes que, amb arrogància, imposen la seva llei, i aquests llaços grocs no són llibertat d’expressió.
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“Toc Toc” de
Laurent Baffie

Fira de Nadal 2018

> Domènec Sánchez Riera
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@fotografiapoch

@esterhb84

M’havia promès a mi mateix no fer
cap crònica de l’obra que avui diumenge ens han representat al Casino el grup Indòmit Teatre; no volia
aclaparar els editors ni cansar el
públic que em llegeix.
Això no obstant, només començar l’obra comentàvem amb la
meva dona i una parella amiga que
aquesta comèdia l’havíem vista,
però no recordàvem on.
Arribats a casa, i consultada l’hemeroteca personal, constato que,
el gener del 2016, el concurs de
teatre amateur TACA’M va portar
aquesta comèdia al stage, si bé
en aquella ocasió amb el nom de
Teràpia de grup, amb l’autoria de
John Merrick.
El que té de bo arxivar el que ens interessa, rau, per exemple, en recordar l’anècdota que ara us explico:
En l’escrit publicat en el núm. 1403
de Tot Caldes (05 al 11/02/16) i al
Setmanari Montbui, es llegia a les
acaballes de la crònica: “Acabaré amb una anècdota, fins i tot a
l’abandonar la sala, un conegut (de
la penya Blaugrana per a més concreció) m’ha fet riure; no se li ha
ocorregut res més que saludar-me
amb un dels exabruptes dels tants
que se’n diuen en el decurs de
l’obra, i al qual he correspost agraint-li la confiança”.
Avui, i aquesta es la curiositat,

també al acabar l’obra un conciutadà (eh, Josep?) m’ha repetit les
mateixa salutació; ves a p...p...c a
la que jo he correspost donant les
gràcies, però avui afegint-hi: gràcies, gràcies, gràcies, senyant-me,
rentant-me les mans, calculant la
duració de l’obra i mirant allà on
posava els peus no fos cas que...
Acabo: a la sortida tothom anava
lluint un somriure als llavis. Entre
el teatre de la tarda i la inauguració de la remodelada plaça del Lleó
al matí, hem gaudit d’un diumenge
complert (i per pocs calés).

Agraïment
> Caldes Groga
Qualitat musical i interpretativa,
impressionant i fora de tot dubte;
l’entrega del públic, total; el final,
apoteòsic, vibrant i emocionat.
Així és com definim des de Caldes Groga, en poques paraules, el
Concert en Clau de Groc que es
va celebrar el 17 passat a la Sala
Noble de Can Rius. Adela, Mariona, Maria, Magda, Montse, Viviana, Jordi: molt agraïts, ja que sense
vosaltres no hauria estat possible.
Malgrat la pluja, la sala era plena
com un ou. Per tant, també moltes gràcies als qui vau assistir-hi.
Tot plegat ens esperona a continuar lluitant per la llibertat de presos, exiliats i investigats.
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Celebració de Santa Cecília
El passat dia 22 va ser la diada de Sta. Cecília, patrona dels músics. L’EMM Joan Valls ho va celebrar, com cada any, amb activitats el dimecres 21 de novembre. A les 16.15 h va començar
un taller de percussió corporal adreçat als alumnes més grans.
Va venir Kike Cuadros, especialista en tallers d‘aquest tipus i
va fer gaudir alumnes i professors amb els seus exercicis rítmics amb tot el cos. Després del taller, l’AMPA de l’escola va

Del 04 al 17 de desembre de 2018

oferir un berenar per a tothom i a les 18 h va començar la projecció de la pel·lícula d’animació Coco. El dilluns 26 de novembre es va oferir un concert obert a tothom del grup vocal Metropolitan Union , en el qual hi canta un ex-alumne de l’escola.
Amb la sala d’actes plena de gom a gom es va poder gaudir d’un
concert espectacular, en el qual les quatre veus dels intèrprets
s‘acoblaven per oferir-nos un estil de música desenfadada anomenat barbershop, que és la música que es cantava antigament
a les barberies mentre els clients s’esperaven.

NADAL | CONCERT SOLIDARI

Flaustaff omple la Sala Noble
de Can Rius, per La Marató
L’orquestra de flautes de Joan Bosch va presentar el seu nou espectacle en un concert amb taquilla invertida

Moment en què els integrants de l’orquestra de flautes Flaustaff saluden al públic després de la seva actuació a la Sala Noble de Can Rius diumenge passat. > A. San Andrés

Albert San Andrés

V

int minuts abans de començar,
la Sala Noble de Can Rius ja
era gairebé plena amb un centenar d’espectadors. L’expectació del concert de flauta de
l’orquestra Flaustaff i la col·laboració amb
La Marató de TV3, amb taquilla invertida,
eren el principal reclam d’una de les activitats més destacades de la Fira de Nadal
de Caldes.
Tal com s’explicava al programa de
mà del concert, la formació instrumental
de flautes travesseres, dirigida pel mestre
Joan Bosch és un grup de cambra amateur,
format per músics que han acabat els estudis professionals i un projecte patrocinat
per l’Escola Municipal de Música Joan Valls
de Caldes de Montbui, amb la intenció de
donar continuïtat a la pràctica instrumental d’aquells que no volen continuar cursant
estudis superiors, però que no volen desvincular-se del món musical.
Sota aquesta premissa, tretze dels inte-

“Aquest és un concert curt en què havia d’haver-hi
una part de nadales i l’altra en funció de
l’espectacle que estrenem a la primavera.”
Joan Bosch,
director de Flaustaff

grants d’aquesta orquestra van fer una proposta musical de poc més d’una hora, diferenciada en dues parts. A la primera, Les
quatre estacions d’Antonio Vivaldi, amb la impecable interpretació del Concert número
1 opus 8 en mi major, “La primavera”, amb
allegro, largo i allegro, per passar a “La tardor” amb el Concert número 3 opus 8 en fa
major, amb allegro, adagio molto i allegro.
Durant la segona part del concert, en la
part inicial, la música regional prenia l’escenari amb la interpretació de diverses melodies internacionals, com “Ballarins en un vas
grec”, “Ballarins de somni” i “Dansa de mitjanit d’estiu”. Seguidament, un recull de sardanes –”Bon vent a Vilanova” (1912) i “Roses
del Brull”– donaven pas al popurri de nadales
tradicionals, amb arranjament de Joan Bosch,
per acabar amb el “Cant dels ocells” i el bis de
rigor, després de l’ovació del públic.
El director, Joan Bosch, va explicar a
aquest mitjà després de l’actuació, que “el
públic ha estat molt correcte i molt entès.
Aquest és un concert curt en el qual havia
d’haver-hi una part de nadales i l’altra,
escollida per nosaltres, en funció de l’es-

pectacle que estrenem la primavera que
ve, amb Les quatre estacions de Vivaldi”.
L’espectacle que, explica Bosch, és un
concert en el qual es fusiona la música de
flauta amb dansa i teatre, amb els músics
que “toquen el repertori de memòria i es
van movent per l’escenari. El públic s’ho
passarà molt bé. Animem a la gent a venir
a veure l’espectacle”.
La Flaustaff va aconseguir a inicis d’any
el segon premi als European Flute Choirs
Days (‘Dies de les Orquestres de Flautes Europees’), un concurs de dos dies amb activitats
i concerts per a música de cambra amb flautes
celebrat a Niça (França). Van concursar amb
“La primavera” de Vivaldi i un quintet de William Presser, i va ser l’únic grup que ho va fer
de memòria i que es va moure per l’escenari.
La taquilla invertida va formar una llarga cua després del concert, en una recaptació que en aquesta edició anava a parar
íntegrament a La Marató de TV3, que la
Fundació dedicarà per fomentar la recerca
biomèdica en la lluita contra el càncer, primera causa de mort a Catalunya entre els
homes i segona entre les dones.
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pla de barris | recull d’actuacions

escultura | ferran vives

Els regidors Isidre Pineda, Núria Carné i Jaume Mauri amb l’escultor Ferran Vives. >cedida

Homenatge a les llibertats a la plaça Lluís Companys
Moment de la inauguració a la Biblioteca de Caldes ahir a la tarda. > M. CLAPERS

Exposició sobre la transformació
de Caldes els últims deu anys
Ahir dilluns, 3 de desembre, l’alcalde, Jordi
Solé, i els regidors i regidores de l’Ajuntament van inaugurar a la biblioteca l’exposició “Pla de Barris 2008-2018”, un recull de
les actuacions emmarcades en la llei de barris dutes a terme els últims 10 anys a la vila.
Des de l’any 2008 s’ha anat desenvolupant
el Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric de Caldes per a la millora de barris i
àrees urbanes, una transformació de la vila
que ha estat possible gràcies a la Llei de Barris aprovada per la Generalitat de Catalunya
l’any 2004. El projecte, sorgit d’un procés de
participació ciutadana, partia de la diagnosi
que el centre històric de la vila ha patit una
regressió en les últimes dècades i en proposava la regeneració urbana, la millora de la
qualitat de vida dels seus habitants, la garantia de la cohesió i la dinamització social del
barri i el retorn a la centralitat al centre his-

tòric. El conjunt de les accions dutes a terme
han fet de Caldes un poble més accessible i
més obert a l’entorn, afavorint-ne la mobilitat sostenible, la reconciliació entre espais
urbans i la recuperació dels espais històrics
més emblemàtics de la vila. Algunes de les
actuacions més importants han estat la remodelació de la plaça de la Font del Lleó, la
restauració del pont Romànic, la muralla i
la recuperació del passeig de la Riera, la rehabilitació dels banys termals El Safareig,
la reurbanització de la plaça de l’Església, la
plaça de l’U d’Octubre i l’aparcament soterrat de Raval Canyelles, entre altres. L’exposició sobre les accions que s’han dut a terme al
llarg d’aquests 10 anys de Pla de Barris serà
itinerant: del 3 al 15 de desembre se situarà
a la Biblioteca; del 17 al 30 de desembre al
Centre Cívic i Cultural i del 31 de desembre
al 6 de gener a la Sala Delger.

El dia 30 passat es va col·locar a la plaça de
Lluís Companys el conjunt escultòric de l’artista Ferran Vives que simbolitza el posicionament de Caldes a favor del respecte, el foment i la defensa de les llibertats i els drets
fonamentals de les persones. Aquests projecte s’ha realitzat en resposta a una moció
aprovada pel ple de l’Ajuntament l’octubre
de l’any 2015. L’obra té per objectiu afegir a
aquesta cruïlla de l’entrada est de la Vila un
element que representi l’esperit democràtic,
compromès, plural i inclusiu de la ciutadania
calderina. Segons explica l’artista “el projec-

te escultòric és una al·legoria a les llibertats fonamentals de les persones i una representació volumètrica ideològica sobre
tots aquells drets que els éssers humans
haurien de tenir i promoure en una societat civilitzada i plural”. L’obra està formada per vuit figures de ferro de 2 metres d’alçada amb formes de siluetes humanes que
representen l’acció de llibertat, utilitzant el
positiu i el negatiu resultant del tall de les siluetes, i són una al·lusió a l’acció que han fet
aquestes peces per alliberar-se de la superfície rígida de la qual sorgeixen.

exposició | Sala delger

Fragments de natura
d’Aina Desumvila
Fins el 9 de desembre es podrà veure a la Sala
Delger l’exposició Fragments de Natura, un recull de peces en el qual l’artista mostra el seu “interès per la relació entre l’ésser humà i la seva
presència al medi natural. La connexió entre
objectes, els contrastos com el buit i el ple o el
blanc i el negre, així com la seva relació amb la
percepció del pas del temps, centrant l’atenció en l’erosió com a visualització d’aquest fet”.

Una de les obres exposades. >cedida
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Més de 400 participants en la 26a Cursa de Muntanya del Farell
Diumenge passat, 25 de novembre, va tenir lloc la 26a edició de la mítica i especialment calderina Cursa de Muntanya del Farell, organitzada pel Club Natació de Caldes. Fins a 408 participants no van perdre’s
l’esdeveniment esportiu de l’any a la vila termal, amb un recorregut de
12,300 quilòmetres de distància. Cap a les 10 hores del matí es donava el tret de sortida a la jornada esportiva des del camp municipal de
futbol, en mans de Núria Carné, regidora d’Esports de Caldes, i Roc

Albert San Andrés

L

a feina feta durant els últims anys a la secció de futbol sala del Club Natació
Caldes comença a donar
els seus fruits en forma de
resultats esportius. Tant l’equip sènior
femení com el masculí lideren amb fermesa les seves respectives lligues i són
clars candidats a l’ascens de categoria.
D’ençà que Xavi Passarrius va agafar les regnes del primer equip masculí
fa tres temporades, l’equip ha aconseguit
un ascens de categoria des de Primera
Catalana i lluita actualment per sumar
un segon que permetria a l’equip jugar
a Tercera Divisió Nacional. La feina feta
des de la base per l’exentrenador del Indústries Garcia ja fa temps que es deixa
veure al club, però ara es materialitza
amb el lideratge del seu equip a la Divisió d’Honor.
Després d’acabar en sisena posició
la temporada passada, l’equip de Passarrius és el més efectiu de la categoria
amb set victòries –l’última aconseguida aquest cap de setmana contra el CE
Montseny per 2-5– i només una derrota. “Fem una valoració positiva i, tot
i que hem perdut només tres punts,
hem de ser crítics, perquè va ser un
partit que no vam saber competir i un
rival que no és millor que nosaltres,
ens va superar. No podem cometre errors en una lliga tan igualada” valora
el tècnic. Només el Lloret-Costa Brava,
equip descendit del grup 1 de Tercera
Divisió a l’última campanya, segueix el
ritme dels calderins amb el mateix balanç de punts. A més, Sergio Armijo és
el màxim golejador de la categoria amb
12 gols en vuit partits.
Segons explica el tècnic blau, “l’ascens és un dels objectius que ens hem
marcat després d’estar assentats a la
categoria” i creu que “hem aconseguit
crear un gran grup, tant a escala competitiva com personal. Els jugadors
estan molt implicats amb l’equip i l’esforç de tot el cos tècnic i jugadors fa
que anem pel bon camí”.
D’altra banda, l’equip femení entrenat per Xavi Reyes i Frida Mateu, segueix el mateix camí. Descendides fa
dues temporades de Segona Nacional,
l’equip blau també domina amb fermesa
el grup 1 de la Divisió d’Honor Catalana.
La temporada passada l’equip va
acabar en segona posició, però la reestructuració de categories femenines,
amb l’entrada dels equips de l’Aragó,
no va permetre l’ascens de categoria a
l’equip de Reyes. A final de temporada,
una desbandada de jugadores que volien jugar en categoria nacional va deixar l’equip amb només tres integrants i
l’obligació de refer el projecte esportiu.
“Ha estat un estiu molt dur i complicat. Vam fitxar gent del poble i de la
base i tenim jugadores de 13 anys jugant en categoria sènior. Hem acon-

Lleixà, president del CN Caldes. Gràcies a la coordinada i activa col·
laboració dels més de 70 voluntaris, l’organització de l’acte va ser un
èxit absolut. Per categories, els guanyadors i guanyadores de la cursa
van ser Enrique Luque Martin, del Rios Running Team, en la categoria general masculina; Mercè Tusell Quevedo, del CN Caldes, en la
general femenina; Gerard Sabaté, en la classificació local masculina,
i Vanessa Olmos Oliván, en la categoria local femenina.

futbol sala | primers de lliga

Dos sèniors, dos líders:
el CN Caldes domina la
Divisió d’Honor
Tant l’equip femení com el masculí de futbol sala encapçalen les seves classificacions

seguit un equip molt jove i molt maco
i fins ara ens estan sortint les coses
molt bé” opina Reyes, que no amaga que
“l’any passat teníem molta més qualitat, però aquest any tenim més grapa.
Basem la nostra defensa en pressionar
i ens està sortint molt bé. Ho basem tot
en aquesta força, no és cap secret”.
L’objectiu de l’equip però, és mantenir la categoria, tot i ser líders amb un
balanç de vuit victòries en vuit jornades.
Amb només set gols –la meitat que la següent millor defensa– són l’equip menys
golejat de la categoria, que té en la figura de Núria Canals la màxima golejadora de la lliga, amb 12 gols. “L’objectiu
segueix sent mantenir la categoria.
Tenim 24 punts, i amb 30 ho aconseguirem. Quan ho fem seguirem partit a partit. És un equip molt jove que
pot tenir moments en què falti l’experiència, però no tenim cap pressió, ni
objectiu a llarg termini” afegeix el tècnic, que perdrà pels pròxims partits la
capitana Natalia Cepeda per una lesió
en la victòria d’aquesta setmana contra
el Rubí per 3-1.
Reyes i Passarrius coincideixen
en la importància del treball de base i
és l’entrenador de l’equip masculí qui
remarca que “l’èxit ha de veure amb
tota la feina que es fa al CN Caldes
FS. Tenim gairebé tots els equips a
les millors categories i un grup d’entrenadors i entrenadores que treballen per veure la recompensa en
forma de resultats”.

Equip femení de la temporada 2018-19. > Cedida

“Tenim gairebé tots els equips a les millors
categories i un grup d’entrenadors i
entrenadores que treballen per veure la
recompensa en forma de resultats”.
Xavi Passarrius
entrenador CN Caldes FS

Xavi Passarrius dirigint un partit del seu equip al pavelló del Bugarai. > A. San andrés

NATACIÓ | CN Caldes

HOQUEI FEMENÍ | HC CALDES

Resultats històrics

Les calderines
del FemSub16
accedeixen a la
lliga preferent

Ainhoa Campabadal guanya dues medalles
en el Campionat d’Espanya Absolut
No és la primera vegada que Ainhoa Campabadal, la jove nedadora de només 15 anys del CN Caldes,
suma grans posicions i medalles
en un campionat. No obstant això,
aquesta vegada els resultats han
estat més notoris pel fet d’aconseguir, per primera vegada en la història del club, una medalla de bronze
i de plata en el Campionat d’Espanya Absolut, disputat a les piscines
del CN Barcelona.
Durant la segona jornada del campionat, Campabadal va aconseguir
la primera medalla de bronze, en la
prova de 100 metres lliures, i també
va ser la millor marca nacional de 15
anys, amb un temps rècord de 55’55.
L’endemà, 17 de novembre, i en el
marc de la tercera jornada, Campabadal aconseguia la segona medalla, ara la de plata, en la prova dels
200 metres lliures, i també la millor
marca catalana de 15 anys.
La darrera jornada del campionat, la jove nedadora del club calderí aconseguia, novament, la millor marca nacional de 15 anys en
la prova dels 50 metres lliures amb
un temps de 25:98, i va quedar en
6a posició.
Al marge de Campabadal, el CN Caldes va estar representat al campionat per altres nedadores com Alba
García, qui va aconseguir entrar a la
final de la prova dels 50 metres esquena, classificant-se en 9a posició i
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Campabadal en el campionat. > cedida

realitzant la seva millor marca personal.
García també va millorar la seva marca
personal en la prova dels 200 metres esquena, però en aquest cas, va quedar-se
en la 30a posició. En la classificació per
equips femení, el CN Caldes va ocupar
la 16a posició en el campionat.
Davant els resultats, el club calderí ha
volgut felicitar a totes les participants i
a l’equip tècnic, “que estan fent història pel CN Caldes”.

Després d’un cap de setmana de descans, les
noies del sub16 FEM de l’HC Caldes van tornar
a la lliga jugant a casa contra el Reus Deportiu,
rival directe per a pujar a la lliga preferent de la
segona volta del sub16.
El partit va començar amb un gol en contra als
10’ de la primera part. Amb la pressió d’un marcador en contra, les jugadores locals van evidenciar mostres de nerviosisme i no acabaven de trenar jugades. Les del Reus jugaven còmodes i la
primera part va de ser domini total de les seves
jugadores. En la segona part, els patins de les calderines van començar a lliscar a la pista amb la
lliçó ben apresa de la seva entrenadora. La insistència de Cabistany durant el descans, que ordenava a les ∫jugadores moure la bola amb ritme
i disciplina i basculant una defensa del rombe al
triangle, va aconseguir que amb un gol de Laia
Balart s’obrís la llauna d’una porteria que fins al
moment s’havia resistit. Les calderines es van
convertir en un equip ordenat, motivat i sobretot
amb ganes de guanyar. Ritme, boles ràpides i ben
conduïdes, pista ampla i ritme intel·ligent van
permetre que Claudia Múrcia aconseguís amb
2 gols posar la diferència en un marcador que ja
no es va moure en el que quedava de partit. Les
del Reus, tot i posar molta pressió en els darrers
4’, ja no van poder superar les calderines, i van
marxar amb un 3 a 1 del pavelló de la Torre Roja
veient com se’ls escapava la preferent.
Un cop més, se sumen 3 punts, i una de les jugadores de l’HC Caldes Femení, Aroa López, es
converteix des de la setmana passada en jugadora de la Selecció Catalana sub18. > JAUME BALART

FUTBOL | CF CALDES

Victòria merescuda
En el darrer partit del 2 de desembre contra el Juan XXIII, el C.F.
Caldes, una mica adormit, es va trobar amb el primer gol en contra al minut 12. Abans d’acabar la 1a part, però, Sissoko va empatar
l’encontre. En la 2a part, es va canviar el sistema de joc i Jose Manuel Aznar va establir el resultat final de 3 a 1, amb 3 punts més en
la classificació, molt importants per continuar somiant.
Aquest resultat ens deixa setens a la classificació, i a l’espera del pròxim partit del 15 de desembre contra el Matadepera. >T. Gutierrez

RESULTATS ESPORTIUS 24-25 /11/18

HOQUEI | OK LLIGA

Aguanta heroicament al rànquing
En el partit del 25 de novembre, el Recam
Làser Caldes va vèncer el CP Calafell amb un
extraordinari resultat d’1 a 5. Després d’aquesta última 10a jornada, els jugadors de Candamí
segueixen mantenint de manera heroica una
3a posició al rànquing, amb 25 punts sumats.

FUTBOL | tercera catalana

Empat amb el Gramanet
En el marc de la 13a jornada de lliga, l’equip
sènior del CF Caldes va aconseguir un empat
(1-1) contra el contrincant, el 24 de novembre
passat, el Gramanet. Amb aquest darrer encontre, els calderins se situen en una 11a posició dins el rànquing i amb un total de 19 punts.

futsal | DIVISIÓ D’HONOR

El Caldes segueix líder de lliga
El 24 de novembre, el CN Caldes Sènior Masculí i Femení disputaven la 7a jornada i acabaven amb victòria els dos encontres, mantenint
la immillorable 1a posició: els masculins quedaven 6 a 1 contra el Residència Andreu Nin
C.E.F.S. Prosperitat; i les fèmines feien un victoriós 1 a 2 contra el Jesús-Maria C.E.A.

BÀSQUET | SEGONA CATALANA

El masculí es manté en 4a posició
Després de pujar a 4a posició, l’equip masculí del CN Caldes es mantenen en el mateix lloc
després de perdre contra el Granollers (72 a
67). El femení va disputar el partit contra el
Ripollet-Sandacos, que va perdre a casa amb
un resultat de 49 a 53. Les noies del CN Caldes
es mantenen en 5a posició a la lliga.

Waterpolo | 2a DIVISIÓ

Segueix la corba descendent
Dissabte passat, 24 de novembre, l’equip de
categoria Absolut del CN Caldes va disputar
la 6a jornada de lliga amb el partit contra CN
Montjuïc B. Els calderins van perdre a les piscines de Caldes amb un 4 a 10 final i van baixar una posició al rànquing fins al 8è lloc amb
tres punts sumats.

HOQUEI | OK LLIGA

El Caldes vol mantenir el fortí de la Torre Roja davant el Reus
El Recam Làser Caldes rep la visita
del Reus Deportiu en la 11a jornada
de l’OK Lliga. Els de Candami es troben a un pas de segellar l’accés a la
Copa del Rei, i els tres punts els permetrien seguir al podi del campionat.
Els del Baix Camp arriben a la cita en
cinquena posició, tot i que es mantenen invictes a la lliga. Les baixes de
Torra, Marín i Casanoves s’han suplert amb Marc Júlia, Cèsar Carballeira i Tiago Rafael, però és molt
complicat fer oblidar tres jugadors

superlatius. Liderats per Joan Salvat i Alex Rodríguez, que han donat
un pas endavant, els de Jordi Garcia
s’estan mostrant molt regulars en el
primer terç del campionat i lluiten
per seguir l’estela del Barça.
D’altra banda, el Caldes arriba a la
cita en el millor moment de forma
de la seva història a la competició
domèstica.
Amb un espectacular registre de 25
punts les 10 primeres jornades, els arlequinats poden aconseguir el bitllet

per a la Copa a falta de 5 jornades pel
final de la primera volta. La producció ofensiva de Ferran Rosa, Rovira
i Galbas serà clau, juntament amb
l’ajuda de l’amplia rotació de Candami. Cesc Campor serà vital novament per aturar als reusencs en un
duel que es presenta igualat i que es
pot decidir per petits detalls.
Avui, dimarts 3 de desembre a partir de les 9 del vespre, Recam Làser
Caldes vs Reus Deportiu, en directe
per Esport 3. > PREMSA CH CALDES

Ferran Rosa en un dels darrers partits del Recam Làser Caldes.> M. CÀTEDRA
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FUTBOL

FUTSAL MASC.

FUTSAL FEM.

Bàsquet masc.

Bàsquet FEM.

waterpolo masc.

Claret - Caldes
38 - 56
Martinenc - Horta
63 - 30
Granollers - Argentona 61 - 72
Vilassar - CBSAPS
50 - 42
Sta Perpètua - Canyelles 53 - 62
Neus - Lima-Horta
66 - 71
Ripollet - Mollet A
70 - 62
Premià - Calella
66 - 54

Sabadell - UAB
Caldes - Figueres
Montjuïc - St Adrià
Picornell - Igualada
St Feliu - Olot

9 - 10
-4-3
10 - 10
--

PG PP

CLASSIFICACIÓ

PG PP

CLASSIFICACIÓ

PT

8

6a posició
5. CN Caldes

7

8a posició
CN Caldes

3

2a Catalana · G.4 · J.12

Divisió Honor Cat · G.1 · J.06

Divisió Honor · G.1 · J.06

2a masc. · FP.02 · J.08

Calafell - Vic
Vendrell - Girona
Voltregà - Alcoi
St. Cugat -Noia
Caldes - Reus
Alcobendas - Lleida
Barcelona - Igualada
Liceo - Lloret

1-3
—
—
—
—
—
—
—

Joanenc - Can Parellada 0 - 0
Franqueses-Sabadellenca 2 - 2
Caldes - Juan XXIII
3-1
Sabadell - Vic
0-1
Cardedeu - Gramanet
2-3
Masnou - Berga
2-2
Parets - Ripollet
0-0
Castellar - Matadepera 0 - 0
Sallent - Roda de Ter
4-2

Xarxa - Cardedeu
5-4
Centelles - Pineda
5-4
Montseny - Caldes
4-5
Sant Andreu - Can Calet 3 - 4
Parets - Lloret
3-4
Prosperitat - La Union
5-6
Vilamajor - Vall de Tenes 8 - 4

Sants - Mataró
1-4
Les Corts - Esparreguera 9 - 3
Sta Coloma - Tarragona 2 - 6
Caldes - Rubí
3-1
Morell - Vallseca
1-2
Cornellà - Jesús-Maria 5 - 4
St. Vicenç - Salou
1-1

Mataró - Badalonès B
Malgrat - La Garriga
Caldes - St. Andreu
Miquel Valls - Circol Cat.
Argentona - Granollers
Parets - Arenys
Franqueses - Cultural

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

25

7a posició
CF Caldes

22

1a posició
CN Caldes

21

1a posició
CN Caldes

24

1a posició
CN Caldes

3a posició
Recam Làser Caldes

2a fem · FP.04 · J.10

76 - 66
72 - 53
65 - 63
79 - 62
45 - 52
73 - 51
62-63

2

Cat. Absoluta · 2a Divisió · J.05

5

del 04 al 17 de desembre de 2018
EXPOSICIONS
“Fragments de natura”
d’Aina Desumvila
Fins al 9 de desembre.
Lloc: Sala Delger
Organitza: Thermalia. Museu i
Oficina de Turisme de Caldes
‘Calderins d’arreu, de la
memòria als objectes’.
Fins al 6 de gener.
Lloc i org.: Museu Thermalia
“10 anys de Pla de Barris, la
transformació d’un poble”.
Exposició itinerant:
· Del 3 al 15 de desembre:
Biblioteca de Caldes
· Del 17 al 30 de desembre:
Centre Cívic i Cultural
· Del 31 de desembre al 6 de gener:
Sala Delger
Org.: Ajuntament de Caldes
CAMPANYES
Biblioutlet per La Marató
Fins al 16 de desembre.
Espai solidari per col·laborar
amb La Marató de TV3 a través
de la venda de segona mà.
Es poden comprar llibres a 1
i 2€. Els diners recaptats es
destinaran a La Marató de TV3.
Campanya de recollida de
joguines “Els seus drets en joc”.
Fins al 4 de gener.
Joguines noves, cooperatives,
educatives, no sexistes i no
bèl·liques per als infants de
famílies desfavorides de Caldes.
Lloc: Seu de Creu Roja i
establiments col·laboradors
Organitza: Creu Roja
Caldes-Palau-Sant Feliu

Dimarts 04
08 h · DEIXALLERIA MÒBIL
Lloc: cantonada entre el carrer
Montserrat i l’avinguda de Pi i
Margall
Org.: Ajuntament de Caldes
21 h · HOQUEI MASCULÍ
Recam Làser Caldes – Reus
Lloc: Torre Roja
Organitza: RFEP

Dimecres 05
09 h · CAMINADA
Caminada al Pas de la Borda
i el Negrell.
Sortida: Les Cases dels Mestres
Org.: Caminades de L’Esplai

16 h · BINGOALIMENT
Lloc: Sala 2 del Centre Cívic
Organitza: Associació
Cultural de la Dona

Dijous 06
18 h · BALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: L’Esplai
20 h · PRESOS POLÍTICS
“Música per la llibertat dels
presos polítics”.
Lloc: Plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes

Divendres 07
19.30 h · IOGA EN FAMÍLIA
Classe de ioga cada divendres,
per a famílies i socis de l’ateneu.
Lloc: El Centre
Organitza: Yoga Amunt

Dissabte 08
10 h · PORTES OBERTES
A tothom que vulgui conèixer
Caldes Animal, esteu convidats
a passar una jornada lúdica i
formativa al centre.
Es demana no portar els gossos
de casa per evitar problemes amb
els de la prote.
Lloc i organitza: Caldes Animal
20 h · HOQUEI MASCULÍ
Club Patí Vic Recam Làser Caldes
Lloc: Vic
Organitza: RFEP

Diumenge 09
18 h · BALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació Gent Gran

Dilluns 10
18.30 h · TROBADA PACTE
PER A LA MOBILITAT
Reunió del Grup de Seguiment
del Pacte per a la Mobilitat
Sostenible de Caldes. Trobada
oberta a tota la ciutadania.
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: Ajuntament de Caldes
19.30 h · IOGA en famí
Classe de ioga cada dilluns,
per a adults i socis de l’ateneu.
Lloc: El Centre
Organitza: Yoga Amunt

Dimecres 12
09 h · CAMINADA
Caminada a Palau-Solità i
Plegamans i visita als pessebres
Sortida: Les Cases dels Mestres
Organitza: Caminades de l’Esplai
09.30 h · CURS
“Fiscalitat bàsica per a
autònoms”
Lloc: Centre d’Iniciatives
Empresarials- Caldes Emprèn
Org.: Ajuntament de Caldes
16 h · AULA DE CINEMA
“Más allá de la vida”
Lloc: Sala 2 del Centre Cívic
Org.: Assoc. Cultural de la Dona
17.30 h · STORY TIME
“Maisy’s Christmas Tree” a
càrrec d’Andrea Pavlich. Edat
recomanada: a partir de 2 anys.
Lloc: Biblioteca de Caldes
Organitza: Cambridge School i la
Biblioteca de Caldes de Montbui.
19 h · CONCERT DE NADAL
Corals i orquestres
de l’Emm Joan Valls
Lloc: Sala de Plens de
l´Ajuntament de Caldes
Organitza: EMM Joan Valls
Col.: Ajuntament de Caldes
19 h · CONFERÈNCIA
“Els secrets del Vaticà”
a càrrec de Vicenç Lozano.
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Organitza: Aules Universitàries

Dijous 13
17.30 h · XERRADA
“És Nadal i a casa hi ha una
cadira buida”, dins del cicle
Desaprendre per Aprendre, a
càrrec de Sílvia Crespo i Olga
Bosch, psicòlogues de l’Equip
d’Atenció PsicoSocial Creu Roja
Granollers
Lloc: Biblioteca de Caldes
Org.: Creu Roja, Obra Social “La
Caixa” i Fundació Santa Susanna
20 h · PRESOS POLÍTICS
“Música per la llibertat dels
presos polítics.
Lloc: Plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes

Dissabte 15
10 h · ZUMBA SOLIDÀRIA
En benefici dels gossos de Caldes
Animal. Preu (donatiu): 6€.
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Caldes Animal

12 h · FUTBOL
Matadepera F.C. Caldes Montbui CF
Lloc: Camp de Futbol
Municipal de Matadepera
Organitza: FCF
12 h · UN CONTE AL SAC
Narració de contes per a petits
lectors: “Conten i cantem per
Nadal”.
A càrrec d’Un Conte al Sac.
Edat: fins a 4 anys (48 mesos).
Places limitades.
Lloc i organitza: Biblioteca de
Caldes del Montbui
14.30 h · WATERPOLO
W.U. Autonòma – CN Caldes
Lloc: Sabadell
17.30 h · FUTSAL MASCULÍ
C.N. Caldes, F.S., A – Parets FS, A
Lloc: Pavelló del Bugarai
Organitza: FCF
18 h · DISCO COUNTRY
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació Jardí
Santa Susanna
18 h · TEATRE
“El pot petit”, a la sessió de
Rialles. Preu d’entrada: 8€ (socis)
i 10€ (no socis).
Lloc i organitza: Casino de Caldes
de Montbui
Col·labora: Rialles i Acció Cívica
Calderina
19 h · INAUGURACIÓ
EXPOSICIÓ
Tret de sortida a la exposició
col·lectiva d’ARTSgrup.
Lloc: Espai d’art Casino
19.15 h · BÁSQUET MASCULÍ
Les Franqueses - C.N. Caldes
Lloc: Les Franqueses
Organitza: FCBQ
20 h · FUTSAL FEMENÍ
Esparreguera - CN Caldes
Lloc: El Castell
Organitza: FCF
20 h · HOQUEI MASCULÍ
Recam Làser Caldes –
CP Alcobendas
Lloc: Torre Roja
Organitza: RFEP
21.30 h · QUINTO DE NADAL
Lloc: Local dels Escaldats de
Caldes (C. General Padrós, 35)
organitza: Colla de Castellers de
Caldes de Montbui
22 h · GLOSADORS
MENORCA
Lloc i organitza: El Centre

Diumenge 16
10 h · ACTES PER
LA MARATÓ DE TV3
Lloc: Plaça Catalunya
Organitza: Caldes Bull
per la Marató
Col·laboren: diverses
entitats calderines
11 h · REUNIÓ VEÏNAL
Es parlarà de temes de seguretat
i assistiran representants del
cos dels Mossos d’Esquadra de
la comissaria de Caldes, policies
locals de Bigues i Riells i de
Caldes de Montbui.
Lloc: Local Can Regasol (c. Garsa, 4)
Organitza: AVV Can Regasol
12.30 h · BÀSQUET FEMENÍ
Club Natació Caldes – Mollet
Lloc: Pav. Municipal Les
Cremades
Organitza: FCBQ
17 h · TALLER
Taller “el canvi amaga un tresor”,
en motiu de La Marató de TV3.
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: Yoga Ashram
18 h · BALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació Gent Gran
18.15 h · CLASSE DE IOGA
“Senzilles eines pel canvi”,
en motiu de La Marató de Tv3.
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: Yoga Ashram

Dilluns 17
09 h · SERVEI
D’ASSESSORIA
JURÍDICA PER A DONES
Lloc i organitza: Ajuntament
de Caldes de Montbui
15.30 h · NATACIÓ
2a lliga categoria aleví
Lloc: Caldes de Montbui
16 h · WATERPOLO
CN Sabadell – CN Caldes
Lloc: Sabadell
19 h · SOPAR
Sopar “de traje” dels Grups
de Country
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació Jardí
Santa Susanna
20.30 h · NADAL YOGUI
Acte dedicat a recaptar fons per
a la lluita contra el càncer, en
motiu de La Marató de TV3.
Lloc i organitza: Yoga Ashram
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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

La frase de la quinzena

Farmàcia Neus

“Els desitjos dels nens
donen ordres al futur.
El futur és un criat lent
però fidel.”

93 862 21 93 · C. Santa Teresa, 8

> Erri de Luca

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 R.T. M.

Mots encreuats
1

3

4

5

6

7

1
2
3
4
5

93 865 41 46 · Av. Pi i Margall, 36

Farmàcia Ruano

6

93 865 05 66 · C. Sabadell, 45

Farmàcia Tarruell

7

93 865 09 97 · C. Sant Ramon, 7
		

8

DEFUNCIONS
02 de desembre · 98 anys
Dolors Pratsevall Vihé
28 de novembre · 83 anys
Antonio Callejas Terrones
26 de novembre · 85 anys
Montserrat Bausà Oliveró
23 de novembre · 90 anys
Dolores Aubanell Marques

9
10
Cesc Carceller
Director del Centre d’Escacs Sant Cugat
Monitor d’escacs a EDAMI

8

9

10

SOLUCIONS HORIZONTALS
1 | ACOLLIDORS. 2 | CONCATENAR. 3 | APA. OR. ARA. 4 | PACIFIC. I. 5 | ADID. AIAI.
6 | RAXIULFA. S. 7 | A. ON. ETER. 8 | DORM. ITRIA. 9 | ODIAR. AIRE. 10 | RIU. MARCEL.

Farmàcies de guàrdia (de 22 a 00.30 h).
A partir de les 22 h, acabat l’horari
habitual de cada farmàcia, i en cas
d’urgències farmacològiques cal trucar
a la Policia Municipal (T| 93 865 41 41).
Allà us informaran de la farmàcia de
torn, que obrirà per prestar-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).

2

HORIZONTALS: 1 | Que acullen. 2 | Encadenar (algunes coses) les
unes amb les altres. 3 | Expressió usada per a donar coratge. Metall
preciós, groc, el més mal·leable i dúctil de tots els metalls. Altar en
què s’ofereixen sacrificis. 4 | De pau. Vocal. 5 | En sentit contrari,
dona que alleta l’infant d’una altra. Àvia. 6 | Posar fluixa (una cosa
tibant o estreta). Sud. 7 | La primera. Eventualment precedit d’a, en
quin lloc, a quin lloc. Conjunt dels espais celestes. 8 | Que està en
estat de repòs, caracteritzat per la suspensió de certes funcions
de l’activitat vital. Òxid d’itri. 9 | Sentir odi. Mescla de gasos que
compon l’atmosfera. 10 | Corrent natural d’aigua que va a parar
al mar, a un llac o a un altre riu. Nom d’home. Cinquanta romans.
VERTICALS: 1 | Que acapara. 2 | Fet d’empotrar-se tots el
llocs en una elecció, en una competició… Sentiment profund
de malvolença envers algú. 3 | Individu d’un poble originari de
Mèxic, emigrat als Estats Units. Està pres per un sentiment de
viva alegria, satisfacció, derisió. 4 | Cent cinquanta romans
més. Llengua, especialment considerada com a propia d’una
comunitat determinada. 5 | En sentit contrari, poltre en anglès.
Un hom. En sentit contrari, abreviatura de senyor en anglès. 6 |
Metall de transició que ocorre en alguns minerals rars juntament
amb alguns lantànids. Cinquanta romans més encara. Vocal.
Un altra vocal. 7 | Nom de lletra. Relatiu o pertanyent al café. 8 |
Moviment oscil·latori de les aigües del mar. Relatiu o pertanyent
als metges o la medicina. 9 | Enutjar fortament, provocar ira.
Nom de cert país britànic. 10 | Abreviatura de senyora. Pais àrab.
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Curiositats

Pediatre

Eduard
Xalabarder
Miramanda

És tota una institució a Caldes ja que ha atès
molts dels infants de la vila durant molts anys.
Als seus 82 anys encara fa visites a la seva
consulta del carrer Major, perquè reconeix
que mentre hi hagi una mare que li demani
cuidar el seu fill seguirà fent de metge.

Jordi Rius
· De jove li agradaven molt les gallines?
Sí. Les alimentava i les observava. De
fet, els anys que vaig fer batxillerat
me’ls vaig passar al galliner.

Q. pascual

d’un camió i ens hi vam instal·lar tot
l’estiu. Jo portava una escopeta que
m’havia deixat el meu tiet, que amagava al carener de la teulada, i cada
dia caçava un conill. Llavors estudiava, i al setembre vaig aprovar.

· Com van anar els estudis?
El primer any, al juny, no vaig aprovar cap assignatura. Estava molt espantat a la universitat perquè els exàmens eren orals. A les assignatures de
Física, Química, Biologia i Matemàtiques no vaig ser capaç d’obrir la boca i
nomes esperava que em diguessin que
em podia retirar.

· I també va estar a la farmàcia
que portava el seu pare...
Sí. Als matins anava a la facultat i
a les tardes ajudava a la farmàcia.
A la nit estudiava després de sopar
fins cap a les dues o les tres i a les
set ja m’havia de llevar per anar a
la facultat. No aprovava totes les
assignatures al juny, però a l’estiu
cap al Farell. I així vaig anar aprovant. Quan vaig acabar la carrera, el juny de 1960, de seguida vaig
començar a fer substitucions i des
de llavors no he parat. Vaig estar
a l’Hospital del Mar, de metge de
guàrdia a la Teknon i també vaig
començar a visitar a Caldes.

· I com ho va arreglar?
La meva mare em va portar al metge
Pere Pons, que després va ser professor meu. Em va visitar i em va dir que
estava molt sa, però que estava trist. La
meva mare li va preguntar si la causa
podia ser pel fet que havia suspès i ell
va dir que segurament era això. La meva
mare em va proposar d’anar a l’estiu al
Farell, un lloc ja desaparegut que es deia
Font de l’Om, on vam veure que s’aixecava un ramat de perdius. Vam portar
300 gallines amb les seves gàbies dins

· A part de la consulta, també va estar-se al Centro Primario de Higiene Rural. Què era aquest centre?
És un lloc que va fer Franco per
donar aliments, vacunes i vitamines als infants. El director cobrava
400 pessetes al mes i n’era el metge
titular. Però el centre estava tancat.
Com que tenia el diploma de metge
puericultor me’n vaig anar a Sanitat i em van dir que podia prendre possessió del càrrec de seguida. Allà vaig començar a visitar i a

· Volia ser veterinari?
No volia ser res, jo cuidava gallines. No
sabia que existissin les carreres... A les
cinc del matí ens llevàvem per anar a netejar els galliners i a les nou em posava
a estudiar. Érem cinc germans i la mare
ens havia d’arreglar per anar al col·legi.

“He arribat
a fer més de 50
transfusions de
sang a casa”

Del 04 al 17 de desembre de 2018

posar vacunes. La mortalitat infantil era molt alta a Caldes als anys
60. Cada any s’hi morien sis o set
nens, i a Sant Feliu, dos o tres. Quan
vaig començar a actuar, en el moment que altres metges deien que
no hi havia res a fer, jo els posava un
sèrum o penicil·lina, els hidratava
si tenien una diarrea i es salvaven.
Vaig salvar molts nens. He arribat
a posar més de 50 transfusions de
sang a casa. Sempre posava sang 0i així no havia de fer proves.
· Ha canviat molt l’atenció mèdica en aquests anys?
Soc antiprotocols. Els protocols
s’han d’aplicar en coses molt concretes i consensuades, fins i tot amb
un personal adequat. Soc un metge
de batalla, de primera línia. Si hi ha
algun malalt, cap al Vall d’Hebron. He
estat un metge molt humanitari, que
he ajudat, que si em paguen bé, sinó
també. La primera visita la cobro a
30 euros i després a 20. Els pregunto si treballen o no. Si estan a l’atur,
no els cobro. Als metges del centre de
salut els han fet perdre humanitat i
els disfressen de proves i anàlisis que
de vegades no serveixen per curar.
Els malalts, amb aquest sistema, amb
molts protocols i burocràcia, no són
més feliços que quan hi havia els metges de capçalera d’abans.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

