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a tothom.
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TRADICIONS | CALDERINS

Altres formes de viure les
festes de Nadal a Caldes

Persones vingudes fora de l’Estat i que fa temps van arribar a la vila termal recorden com són les tradicions
nadalenques al seu país d’origen, la seva gastronomia, els rituals per acabar bé l’any i els costums religiosos

Jordi Rius

L’

América, la Cris·
tina i la Yanli Li
Ling (Yoli) són tres
de les 41 protago·
nistes de l’exposi·
ció ‘Calderins d’arreu. De la me·
mòria als objectes’ que aquests
dies es pot veure al Museu Ther·
malia i que s’ha prolongat fins al
20 de gener a causa de l’èxit. La
mostra que busca estirar del fil de
la memòria de calderins i calderi·
nes d’arreu del món que per raons
diverses –polítiques, econòmiques,
aventura o amor– van arribar un
dia a Caldes i aquí van construir
casa seva.
L’exposició està comissariada
per Produccions Nòmades, un col·
lectiu que integren, d’una banda,
l’antropòloga Maite Marin i, de l’al·
tra, el fotògraf Jordi R. Renom.
La mostra es completa amb
objectes que volen ser un homenat·
ge a la memòria material i quotidi·
ana de les persones i permeten vin·
cular el lloc de procedència amb el
d’arribada, el present amb el pas·
sat. Uns objectes que ofereixen la
possibilitat d’endinsar-nos en les
emocions i els sentiments íntims
de les persones calderines prota·
gonistes de l’exposició i que un dia
van ser emigrants.
FESTA GASTRONÒMICA
DOMINICANA
L’América Adames, nascuda a
Santo Domingo (República Domi·
nicana), és des del 1998 a Caldes
i porta el restaurant Ca l’Emili al
polígon La Borda. Portar un res·
taurant exigeix molts sacrificis,
però a l’hora de celebrar el Nadal
fa celebracions la nit de Nadal i
per la revetlla de Cap d’Any. “El
dia 24 podem ser 8 persones a
casa però el 31 de desembre ens
podem ajuntar unes 47 persones”, explica l’América, que espe·
cifica que per a la revetlla de Cap
d’Any ha d’habilitar el garatge de
casa seva per encabir-hi tots els
comensals. L’América es bolca a
la cuina durant aquestes dates es·
pecials i intenta reproduir els mi·
llors plats de la cuina caribenya.
Un dels que no pot faltar a taula
és l’arròs ‘moro de guandules’ –un
llegum que té força seguiment a la
República Dominicana– amb coco
i el garrí rostit. Al seu país d’ori·
gen, el plat anomenat ‘cerdo a la
puya’ s’acostuma a cuinar amb un

Un dels elements destacats de la decoració nadalenca de Caldes és l’arbre de Nadal de la plaça de la Font del Lleó. > AJ. CALDES

Àpats multitudinaris

L’América Adanes reuneix en una
mateixa taula la nit de Cap d’Any
47 comensals

La novena de Nadal

Una de les tradicions nadalenques
equatorianes que consisteix en
oracions diàries fins al dia de Nadal

forat al terra i s’adoba. L’América
el cuina de manera similar a Cal·
des, amb un adob semblant però
fet al forn.
La festa culinària continua
amb l’‘espaguetada’, “una mena
d’espaguetis fets amb sofregit,
que és un plat ideal si a la taula
hi ha nens”, afegeix l’América. Un
altre dels plats que no pot faltar a la
taula aquests dies és el ‘sancocho’,
una sopa o estofat tradicional que,
segons els llocs pot anar d’un estofat
espès a un brou més clar. Normal·
ment es prepara a base de verdures
i condiments als quals s’afegeix po·
llastre, gallina, porc o vedella.

Els comensals també poden
gaudir d’ensalada russa “que nos·
altres fem amb més vegetals i
sense tonyina”, ‘petit-pois’ –els
pèsols com s’anomenen a Catalu·
nya–, els ‘patacones’ –rodanxes de
plàtan fregit que se serveixen com
acompanyament–, la ‘telera’ –un pa
fet a base d’ou–, gambes, “que, en
realitat, són gambetes amb salsa
picant”, adverteix Adames, i ‘ce·
biche’ de gamba.
I, és clar, per coronar aquest
festival gastronòmic, res millor que
amb unes postres abundants. No hi
poden faltar les peres, les pomes,
el torró –fet amb cacauets i sucre–

, les ‘gomitas’ o llaminadures, i els
‘coquitos’ o fruits secs.
Per celebrar el canvi d’any,
l’Amèrica prepara un ‘sancocho’.
No hi ha una tradició dominicana
especial per celebrar el Cap d’Any,
tret de les canonades que dispa·
ra la marina a Santo Domingo.
“També hi ha la tradició de començar l’any amb tot net, a les
cases no hi pot haver brossa”, re·
corda l’Amèrica. De la seva infan·
tesa a Santo Domingo, l’esperit na·
dalenc s’imposava entre el veïnat:
“Fèiem menjar de més i el compartíem entre els veïns, cadascú amb els seus a casa seva”. Un
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A dalt, América Adames de la República Dominicana, al centre Cristina
Burbano de Lara, de l’Equador, i a
baix Yanli Li Ling, de la Xina. Les tres
participen a la mostra ‘Calderins
d’arreu’ que es pot veure fins el 20
de gener a Thermalia. > J. R. RENOM

esperit semblant és el que es trac·
ta de tenir amb l’àpat multitudina·
ri del 31 de desembre en el qual, a
part de la família i els amics més
íntims, l’Amèrica convida veïns i
persones també que algun dia van
ser immigrants com ella.
L’ESPIRITUALITAT
DE L’EQUADOR
La Cristina Burbano de Lara, nas·
cuda a Quito, la capital de l’Equa·
dor, va arribar a Catalunya fa 16
anys i en fa 8 que viu a Caldes. Diu·
menge passat va començar la no·
vena de Nadal, un període de 9 dies
de preparació del Nadal en el qual
s’ajunten les famílies i resen, a més
de prendre vi calent amb panses.
“Cada dia anem a una casa diferent”, explica la Cristina, que es
desplaça a Barcelona amb la seva
família per aquestes tradicions. A
més de resar, “cantem nadales
pròpies equatorianes”. Cada dia,
les oracions són diferents a mesura
que s’acosta el dia de Nadal.
La Cristina pertany a una fa·
mília nombrosa i pel que fa a la
gastronomia s’han adaptat als gus·
tos d’aquí. “Et pots trobar una diferència radical de costums en
una mateixa ciutat depenent del
cercle on et moguis”, constata la
Cristina, que afegeix que “els indígenes mantenen la tradició per
aquestes dates, nosaltres per
exemple ni fem gall dindi farcit”.
La Cristina tampoc porta a la
pràctica un dels costums més ar·
relats a l’Equador per acomiadar
l’any, els ‘Año Viejo’, uns ninots que
representen bàsicament l’any que
acaba, fets amb roba vella, cartró
o paper, farcits d’encenalls, palla o
serradures i amb petards, que han
de ser cremats la matinada del 31
de desembre. De manera caricatu·
resca, els ninots acostumen a sim·
bolitzar polítics o personatges re·
lacionats amb l’actualitat de l’any
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que acaba. “Les noies es disfressen de vídues i es posen a les voreres dels carrers amb unes
cordes i aturen el trànsit. Si el
conductor els dona diners, les vídues baixen la corda”.
A l’exposició ‘Calderins d’ar·
reu’ la Cristina hi va aportar una
reproducció de la verge alada de
Quito, que en el seu dia va crear
el mestre mestís Bernardo Legar·
da amb molts ornaments. Preci·
sament, des del 1971 una estàtua
gegantina de 30 metres d’alça·
da totalment d’alumini inspirada
en la creada per Lagarda corona
el cim conegut com a Panecillo a
Quito. Pel Nadal hi posen un pes·
seble il·luminat amb figures molt
grans que són visibles des de tota
la capital equatoriana.

CELEBRAR DOS ANYS
L’ANY NOU
La Yanli Li Ling va arribar a Ca·
talunya el 1992 i regenta el restau·
rant xinès Pekín del carrer d’Apa·
rici. Per ella, el Nadal es tradueix
en menjars familiars “en els quals
podem arribar a ser unes 30 persones, encara que abans n’érem
més, però la feina d’aquests dies
de Nadal no ens permet ser-hi a
tots”, constata la Yanli, o Yoli, com
és coneguda. Per a aquests dies es·
pecials, a la seva família es prepa·
ra carn amb espècies.
Les celebracions continuen
amb l’any nou xinès, que se cele·
bra a finals de gener o principis de
febrer. “Es pot dir que els xinesos celebrem dues vegades l’any
nou”, assegura la Yanli.

Trobada el 17 de gener de tots els participants
L’América Adames (República Dominicana), la Cristina Burbano de Lara
(Equador) i la Yanli Li Ling (Xina) es tornaran a retrobar el pròxim dijous 17
de gener al Museu Thermalia juntament amb els altres 38 protagonistes de
l’exposició ‘Calderis d’arreu. De la memòria als objectes’, tres dies abans de
la clausura de l’exposició. Altres calderins que han participat a la mostra
provenen de Les Useres (Castelló), Puebla del Río (Sevilla), Águilas (Múrcia),
Uruguai, Siles (Jaén), Pakistan, Veneçuela, Santa María del Val (Cuenca),
Gor (Granada), Aldea del Cano (Cáceres), Marroc, Mali, Irlanda, Palma del
Río (Còrdova), Bienvenida (Badajoz), Bolivia, Isla Mayor (Sevilla).
La mostra també incorpora el testimoni de persones nascudes al poble i
les seves percepcions sobre aquelles “altres” persones nouvingudes que,
poc a poc, van deixar de ser-ho.
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PACTE PER LA MOBILITAT | CIUTADANIA

Debat ciutadà per crear un model més sostenible
El 10 de desembre
va tenir lloc la 1a
trobada del grup
de seguiment
Redacció

E

l dilluns 10 de desem·
bre a la tarda es va
celebrar la primera
trobada del grup ciu·
tadà de seguiment del
Pacte per la Mobilitat Sostenible de
Caldes de Montbui.
L’acte va comptar amb la par·
ticipació d’una quinzena de per·
sones, entre representants de col·
lectius i particulars, que es van
inscriure prèviament per formar
aquest grup de seguiment.
Segons Jaume Mauri, regidor
d’Espais Públics i Sostenibilitat,
“crear aquesta comissió de ciutadans era un dels compromisos importants que tenia el Pla de Mobilitat, juntament amb contractar
una tècnica de mobilitat que es
responsabilitzés, a nivell tècnic,

El nou grup de seguiment del Pacte per a la Mobilitat, amb el regidor Jaume Mauri, el 10 de desembre. > AJ. CALDES

“La sessió va ser molt
interessant, la gent estava
molt implicada i motivada
per a una mobilitat segura,
sostenible i confortable”
Jaume Mauri
Regidor d’Espais Públics i Sostenibilitat

d’aquest pla”. Amb la tècnica ja al
capdavant del projecte, tan sols que·
dava pendent la convocatòria del
nou grup ciutadà, amb el propòsit
de fomentar el debat i la participa·
ció ciutadana a l’hora de construir,
de manera col·lectiva, un model de
mobilitat més sostenible, integrador
i segur; a més de fer el seguiment
pertinent a les accions que recull
l’Estudi de Mobilitat Urbana.

“La sessió va ser molt interessant, la gent estava molt implicada i motivada per a una mobilitat
segura, sostenible i confortable,
i evidentment tots estem interessats a desplegar el màxim de
punts possibles que planteja el
Pla de Mobilitat”, seguia el regi·
dor. Algunes de les aporatcions que
el grup de seguiment va introduir
en la darrera sessió giraven al vol·

política local | consistori

Armando Cañizares, nou regidor del PSC

La presa de possessió del nou càrrec es va celebrar durant l’últim ple del 28 de novembre
En l’últim ple ordinari del go·
vern de Caldes de Montbui, cele·
brat el passat dimecres 28 de no·
vembre, va tenir lloc la darrera
modificació del consistori calderí i
dels membres que el formen.
En l’acte, i com a un dels pri·
mers punts acordats, es va dur a
terme la presa de possessió del càr·
rec del nou regidor, Armando Cañi·
zares Batlle, en substitució de Xa·
vier Ortega Guillén, com a regidor
i portaveu del Partit dels Socialis·
tes de Catalunya-Candidatura de
Progrés (PSC). Ortega, qui es re·
tira de la política local després de
15 anys sent membre del consisto·
ri de Caldes, va comunicar la seva
renuncia a la condició de regidor el
mes d’octubre passat.
Ara, al seu lloc se situa Ar·
mando Cañizares, calderí jubilat
que va exercir com a cap de nego·
ciat al departament de reclamaci·
ons de Telefònica. El nou regidor
del PSC, fins ara molt vinculat a
entitats socials, engega “amb il·
lusió” aquesta nova etapa, “ja que
sempre és un privilegi poder participar de manera activa en la comunitat on vius”. Segons el nou

Armando Cañizares, el nou regidor del PSC de Caldes, durant el ple del 28 de novembre. > G. PERMANYER

regidor, “un dels problemes més
importants que té Caldes és l’habitatge, és a dir, els alts preus en
el lloguer i compra d’habitatges;
i la crisi econòmica ha situat en
greu risc d’exclusió social moltes
famílies del nostre municipi i de
la resta de Catalunya”.
El context polític actual, se·

gons Cañizares, ha agreujat aques·
ta situació, i per això considera
“imprescindible tornar a situar
la problemàtica social en primera línia reforçant al màxim els
serveis socials i creant les infraestructures necessàries per revertir aquesta situació”. És pre·
cisament en aquesta línia cap on

s’orienta el projecte del PSC
de Caldes de Montbui per a les
pròximes eleccions municipals
del 2019: “El nostre grup està
treballant en un programa
que proposi una solució a les
necessitats reals dels nostres
veïns i que doni resposta a les
seves inquietuds”.

tant de la necessitat de diferenciar
els espais de calçada i vorera a les
zones de plataforma única, de regu·
lar l’ús dels patinets elètrics que cir·
culen per les voreres amb el perill
que suposen per als vianants, i de
disposar d’aparcaments més segurs
per a les bicicletes. D’altra banda, i
en relació al projecte de connexió
dels barris perifèrics amb el nucli
urbà, es va demanar que es tinguin
en compte els desnivells que hi ha
als camins actuals per tal de suavit·
zar-los i evitar que siguin un obsta·
cle a l’hora de transitar-hi a peu o
en bicicleta. Per últim, la comissió
de seguiment va considerar impor·
tant que es faci pedagogia sobre la
mobilitat sostenible.
Tot i haver-se celebrat ja la
primera trobada del grup de se·
guiment del Pacte per a la Mobili·
tat de Caldes, la comissió segueix
oberta i flexible a noves inscripci·
ons o participació d’aquelles perso·
nes que puguin estar interessades
en formar-ne part. Tal com expli·
cava Mauri, “la nostra intenció és
fer, com a mínim, dues convocatòries a l’any, és a dir, una a cada semestre, amb la possibilitat de celebrar-ne alguna més en cas que
algun dels membres de la comissió ho consideri adient per tractar algún assumpte en concret”.

RESIDUS | RECICLATGE

Informació i millores
en la recollida de les
deixalles municipals
Els dies 29, 30 i 31 d’octubre i 5 de
novembre, Caldes de Montbui va
acollir la campanya “Aquí no llen·
cem res!... Aquí ho reciclem tot!”,
promoguda pel Consorci de Resi·
dus del Vallès Oriental.
L’objectiu principal de l’actuació va
ser promoure un canvi d’hàbits ex·
plicant a la ciutadania els efectes
negatius que té en el medi ambi·
ent abocar tots els residus a la ma·
teixa bossa, i els efectes positius,
en canvi, que en té la separació
correcta. Per tal de complir amb
aquesta finalitat, un equip d’infor·
mants van desplaçar-se a la vila
termal per atendre els usuaris, fa·
cilitar-los informació i també rebre
comentaris o suggeriments durant
els quatre dies de campanya. Els
informants van abordar 2.064 per·
sones, de les quals 735 van ser in·
formades; la resta va preferir de·
clinar rebre la informació.
A banda de la tasca informativa,
l’equip d’informants va recollir sug·
geriments de la ciutadania, com la
necessitat de disposar de bosses bi·
odegradables per a la matèria orgà·
nica, i queixes envers l’estat i ubica·
ció d’alguns contenidors.
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vacances de nadal | viatges

Com passem el Nadal: a casa en família o fora de viatge?
Tot i que ser les festes més casolanes de l’any, molts vilatants aprofiten aquestes vacances per fer turisme
Tots hem crescut amb l’ideal del
dia de Nadal celebrat a casa, en·
voltats de la família més propera i
d’aquella que no ho és tant, i amb
dinars molt poc light que s’allar·
guen fins a l’hora de sopar. No
obstant això, hi ha qui prefereix
aprofitar els dies de festa per fer
turisme i celebrar les festes tot co·
neixent nous indrets.
Sigui quina sigui l’alternati·
va escollida, el cert és que les fes·
tes de Nadal sempre han estat una
temporada forta per al sector tu·
rístic, que pot “generar fins a un
20% del volum del negoci anual”,
explicaven els responsables de
l’oficina d’Halcón Viajes de Caldes.
Tot i que sembla que les xi·
fres de vendes es mantenen res·
pecte a l’any anterior, “enguany
s’ha fet notori un petit increment en la sol·licitud d’informació i reserves de viatges”, seguien
explicant des del comerç calderí,
cosa que pot derivar d’un possible
i simbòlic creixement econòmic o
d’una tendència cada vegada més
ascendent a gaudir de les festes
fora de casa per fer turisme.
Davant d’un escenari que
es mostra propens a les escapa·
des d’hivern durant les festes de
Nadal, la següent pregunta in·
qüestionable, és: Quins són els
destins més sol·licitats pels calde·

rins i calderines durant el mes de
desembre? La resposta, és clar!,
dependrà del temps que puguem
dedicar a l’expedició. “En aquestes dates, la gran majoria de persones opten per destinacions europees amb ciutats com Londres
o París, però si es compta amb
més de 15 dies per viatjar, es prefereixen altres destinacions més
exòtiques i càlides, com el continent asiàtic o el Carib”, explicava
Maite Martí, d’Aquae Calidae Viat·
ges, també de Caldes de Montbui.
Des de l’oficina d’Halcón Via·
jes es corroborava el rànquing de
les destinacions més sol·licitades
pels vilatants de Caldes: “Es demanen, sobretot, capitals europees com Praga, Viena, Budapest, París... i també la
disponibilitat d’hotels o cases
rurals on poder celebrar Cap
d’Any”. De fet, aquestes destina·
cions presenten unes caracterís·
tiques concretes que les fan ideals
aquests dies: proximitat i facilitat
per visitar-les quan es disposa de
poc temps. En aquests casos, és
poc probable escapar-se del fred,
però, sota abric i bufanda, sembla
que als calderins i calderines no els
fa mandra fer les maletes i aprofi·
tar les vacances de Nadal per can·
viar d’aires i conèixer altres ciu·
tats veïnes.

4 destinACIONS nadalenQUES

parís

CARIB

londres

PRAGA

SUCCÉS | DETENCIÓ

AULES CALDES | CONFERÈNCIES

Els Mossos detenen l’autor d’un robatori
Un dia després de
l’arrest, el jutjat de
guàrdia de Granollers
va decretar-ne la
llibertat amb càrrecs

El passat dissabte 8 de desembre,
agents de la Policia de la Generali·
tat – Mossos d’Esquadra de la co·
missaria del districte de Caldes de
Montbui van detenir un home com
a presumpte autor d’un robatori
amb força en un domicili comès
al municipi veí de Bigues i Riells.
Els fets es van produir entre
les 18 i 19 hores de tarda, quan els
agents es trobaven realitzant un
dispositiu de prevenció de roba·
toris amb força a domicilis. Just
aleshores, els agents van rebre
l’avís que dos homes havien en·
trat en un domicili proper a la
zona. Els presumptes lladres van
acabar fugint de la finca per una

zona enjardinada que abocava en
un bosc, després de ser sorpresos
per un dels propietaris de la resi·
dència en qüestió.
Més tard, cap a quarts de
vuit del vespre, els Mossos d’Es·
quadra van aturar i escorcollar
un home que complia la descrip·
ció dels presumptes autors del
succés, segons el que havien in·
format els propietaris de la finca
assetjada. En aquell moment, l’ho·
me no duia cap objecte sospitós de
ser propietat de la finca assaltada,
però es van constatar antecedents
policials per fets similars. Tot se·
guit, els agents van procedir a de·
tenir-lo, i poc després es van lo·
calitzar, a la mateixa zona, joies i
altres objectes que provenien de
la casa saquejada.
Un dia després de la deten·
ció, el diumenge 9 de desembre,
el detingut va passar a disposició
del jutjat de guàrdia de Granollers,
el qual va decretar-ne la llibertat
amb càrrecs. A hores d’ara, la in·
vestigació segueix oberta, i no es
descarten noves detencions.

A punt pel 2n trimestre del curs

Alguns dels objectes i joies saquejades.> MOSSOS

Aules d’Extensió Universitària “Delfí Dalmau i
Argemir” de Caldes estrenarà, el pròxim dimecres 9
de gener, el segon trimestre del curs 2018-19. L’entitat
aposta novament per un programa basat en un ampli
ventall de diferents temàtiques que abastiran, com
sempre, diverses parcel·les de coneixement. Així
mateix, a partir del proper any, els assistents podràn
saber més sobre salut i nutrició, història, estudis
teatrals, filologia catalana i criptografia; i ho faran de
la mà d’experts en cada matèria, tots, professionals
de llarg recorregut com la doctora Maria Xalabarder,
de Caldes de Montbui; el doctor en Filologia Catalana
Jordi Ginebra; l’enginyer i matemàtic Oriol Farràs,
i Vicenç Lozano, llicenciat en Periodisme i Història
i redactor de la Secció Internacional dels serveis
informatius de TV3.
El nou trimestre acabarà al mes de març, i es
composarà de sis conferències, les quals es
distribuiran en dues per mes, els dimecres a les 19 h.
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ERC Caldes de Montbui

Fes-te mentor voluntari i ajuda
infants i joves a integrar-se a Caldes

S

CUP - Som Caldes

PDeCAT Caldes de Montbui

Bones i responsables festes!

Un groc Nadal

abeu què és el projecte de l’Efecte Mentoria
que organitza l’Ajuntament de Caldes amb la
col·laboració de Caldes Solidària? És un projec·
te exemplar pels bons fruits que està donant des
que es va iniciar l’any 2014 amb un total de 35
parelles de Mentoria. De fet, recentment es va presentar a la
III Jornada de Bones Pràctiques d’Intervenció amb Immigra·
ció i Interculturalitat dedicades al tema “Conèixer i compartir
trajectòries de vida”. Doncs bé, l’objectiu d’aquest projecte és
reduir l’aïllament i el risc d’exclusió social dels infants i joves
estrangers, acabats d’arribar al nostre poble, amb l’ajuda dels
mentors voluntaris. La tasca dels mentors és bàsicament gui·
ar-los perquè puguin desenvolupar el seu potencial tot afavorint
la seva integració cultural, social i lingüística. Es basa, doncs, en
una relació de confiança i respecte mutu amb els joves, que es
pot traduir en compartir experiències i coneixements, fer ac·
tivitats de lleure junts (passejar pel poble, anar a la biblioteca,
participar en activitats festives, culturals o esportives de Cal·
des…) amb la intenció de descobrir-los la nostra vila i l’entorn
on han vingut a viure. En definitiva, ser un referent, un amic,
un bon amfitrió de Caldes amb els nouvinguts. La durada míni·
ma és d’una hora a la setmana durant un any, però es pot per·
llongar en el temps. El bé que es fa en aquests joves és molt im·
portant, ja que s’observen millors resultats acadèmics i de les
relacions interpersonals i una disminució del consum de subs·
tàncies entre els joves que han tingut un mentor/a. Però també
cal destacar que els que han sigut mentors manifesten que el
que reben a canvi, el retorn del seu voluntariat, els omple i els
és molt positiu. Actualment hi ha 14 parelles de Mentoria acti·
ves i els infants provenen de Mali, el Senegal, Bolívia, el Pakis·
tan, Perú, l’Equador, la Xina, Armènia, el Marroc i Colòmbia.
Els mentors voluntaris calderins també són d’orígens diver·
sos, la majoria han nascut aquí però hi ha hagut mentors ja in·
tegrats que al seu dia venien de Colòmbia, l’Índia i el Pakistan.
No volem acabar sense aprofitar aquestes últimes línies per
desitjar-vos unes bones festes i un feliç i pròsper 2019.

’acosten les festes de Nadal, dates en què les
xifres de consum es disparen i què se solen
gastar molts diners de mitjana, tot i que, com
sempre, les mitjanes són aquell punt irreal
entre els que tenen molt i els que tenen poc.
Plantejar unes festes i un any més sostenible i responsa·
ble passa per decidir conscientment com i on gastem els
nostres diners.
Les respostes a aquestes preguntes ens fa una mica més
conscients per canviar algunes dinàmiques i aconseguir que
els nostres petits gestos puguin tenir una gran repercussió.
Proposem apostar per la cultura, les experiències comparti·
des i educar els nostres petits amb l’exemple evitant l’excès
de regals. No comprem joguines en què es fomenti el sexis·
me. Els infants han d’aprendre i compartir mentre gaudei·
xen. Dediquem-los temps de qualitat i potser no els caldran,
tantes joguines.
Recordem que els animals no són un capritx. Són una res·
ponsabilitat que cal consensuar amb la unitat familiar i en
cas de tenir-ho clar, us animem a adoptar. Les protecto·
res són plenes de peluts esperant una nova oportunitat.
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 centres
comercials i les seves poderoses campanyes i “facilitats”.
Evitem també la “comoditat” de grans plataformes online.
Comprant a prop de casa evitarem desplaçaments inne·
cessaris i la càrrega ambiental que comporten.
Assegurem-nos que els productes que comprem siguin
de qualitat i de comerç just. Potenciem aquelles iniciati·
ves que fan valer la qualitat del producte i que respecten
les condicions laborals de les persones que hi treballen.
Canviant els nostres hàbits de consum podem ajudar a can·
viar algunes peces de l’engranatge que ens ha dut fins la
situació de desgast econòmic i ambiental actual i regene·
rar, també, les relacions humanes i socials, tornant al més
proper i personal, creant vincles més reals.

S

E

PSC Caldes de Montbui

Units per Caldes

PPC Caldes de Montbui

A Caldes, més seguretat

L

a nostra vila sempre s’ha caracteritzat per
ser un poble segur, on la canalla pot jugar
pels carrers, on aparcar en pàrquings pú·
blics mai ha estat un problema i on tornar
a casa de matinada et donava la seguretat
que moltes vegades els falta a les grans ciutats.
Tot i això, des del Grup Municipal Socialista, hem reclamat
diferents mesures en aquest mandat, especialment lumíni·
ques, per millorar la seguretat al nostre municipi, com la
instal·lació de fanals al pàrquing de l’escola Montbui i vam
emfatitzar una il·luminació especial pel pas soterrat de la
C-59 al polígon La Borda, ja que consideràvem que podria
ser un futur punt d’inseguretat ciutadana.
Però les darreres setmanes hem rebut queixes ciutada·
nes d’algun atracament i diferents robatoris a negocis lo·
cals, així com a vehicles estacionats en pàrquings públics
de Caldes. I davant d’aquesta situació, demanarem al go·
vern municipal les dades de la Policia Local de les denún·
cies realitzades per tipologies els últims cinc anys per a
poder fer-ne una comparativa i estudiar si realment ha
augmentat la criminalitat al nostre municipi. També de·
manarem la quantitat aproximada de patrulles que es fan
pels pàrquings públics al nostre municipi. Des de l’oposi·
ció volem treballar amb dades reals per poder fer propos·
tes adaptades a la realitat de Caldes.
Si realment la sensació de part del nostre poble és d’una
pèrdua de seguretat, caldrà que tota la classe política hi
posem de la nostra part, juntament amb la ciutadania, per
posar-hi remei.

En quin Estat vivim?

S

om calderins i ciutadans de l’Unió Europea,
formada per un conjunt d’estats del continent
anomenat Europa, bressol de la democràcia!
Però el nostre no és un Estat qualsevol. És
un Estat profundament antidemocràtic que
sembla que encara no ha superat algunes herències. Un
Estat on unes lleis obsoletes i una justícia partidista fan
que no existeixi democràcia, encara, i, a sobre, que s’en·
testa a anomenar-se demòcrata.
Això no és una invenció nostra, es palpa a diari i ho evi·
vim en totes les xarxes socials…
Sobre les qüestions de qui ha de pagar les despeses hipo·
tecàries: com un Estat es pot autoanomenar democràtic
quan, en un dia, la Secció sentencia a favor d’una majo·
ria, i l’endemà la minoria poderosa (capital-banc) fa que
el president de tota la sala decideixi revisar “la sentència”
ja dictada per una de les seccions per, en exemple d’in·
competència palmària, donar la raó a qui sigui… Els jut·
ges són jutges o és que es deixen intimidar?
És que les lleis no són clares?
Com pot ser que el Tribunal de Drets Humans de Lu·
xemburg decideixi, una i altra vegada, en contra la jus·
tícia Espanyola?
Com podem esperar un judici just per als presos polítics
catalans quan ja fa més d’ un any que estan en condemna
preventiva, i quan se’ls vol jutjar per rebel·lió, un delicte
que ja mitja Europa, i tothom que tingui un dit de front,
ha dit que en aquest cas no ha existit?
Des d’Units per Caldes seguirem dient sempre el mateix:
si no hi ha una justícia justa, no pot haver-hi democràcia.
Només així podrem viure en un Estat democràtic, en cas
contrari, n’hem de construir un de nou que no tingui res
a veure amb l’Espanya d’ara.
Desitjar-vos un Bon Nadal y un feliz any 2019.

ls presos polítics Jordi Turull, Jordi Sànchez,
Joaquim Forn i Josep Rull han iniciat una
vaga de fam per denunciar el bloqueig que el
Tribunal Constitucional està imposant a l’ac·
cés al Tribunal Europeu dels Drets Humans.
La duresa que comporta aquesta acció demostra la ferme·
sa de les conviccions tant de Jordi Turull i de Jordi Sàn·
chez com de la resta de presos i exiliats i confirma el seu
compromís amb la lluita pacífica.
Aquesta acció excepcional i extraordinària torna a situ·
ar amb més força el focus sobre l’arbitrarietat de la jus·
tícia espanyola, que instrueix una causa política amb ar·
guments falsos, atemptant contra drets fonamentals, com
la presumpció d’innocència o el dret a un procés judici·
al amb garanties.
Des del Partit Demòcrata reiterem la nostra solidaritat
amb aquesta vaga de fam, que denuncia les traves que el
Tribunal Constitucional està posant per endarrerir l’accés
al TEDH. Tal com han expressat en Jordi Turull i en Jordi
Sànchez, 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.
D’acord amb tot això, hem demanat que l’Ajuntament de
Caldes de Montbui doni ple suport a la decisió dels presos
polítics d’iniciar una vaga de fam en denúncia a l’actuació
del Tribunal Constitucional, que amb la seva manera de
procedir davant dels recursos d’empara presentats pels
presos polítics, evita l’accés de les seves peticions als Tri·
bunals Europeus i Internacionals. Que doni també suport
a totes les accions judicials impulsades pels nostres pre·
sos polítics per tal d’aconseguir que es revisi una presó
provisional totalment injusta.
Tot i l’excepcionalitat del moment, desitgem a tots els
calderins i calderines un bon Nadal, en aquest cas, un
groc Nadal.

Bon Nadal i feliç any nou

Q

ue aquestes festes i el proper any puguin
ser una nova oportunitat per acostar-nos
els uns als altres, per una major tolerància,
per obrir el cor, per ser més humils, per se·
guir caminant sense por, per estimar, per
perdonar, per no jutjar, per tenir més paciència, per ser
solidaris, per marcar la diferència, per agafar aquella res·
ponsabilitat que ens fa por, per començar un nou camí
desconegut, per buscar una vida més plena, per no caure
en el pessimisme, per recuperar una innocència que sem·
pre hem tingut i que de vegades hem perdut de vista, per
viure el present, perquè la vida es un tresor i ara és el mo·
ment de viure-la.
L’any 2018 ha estat un altre any difícil per a moltes cal·
derines i calderins: l’atur i les seves conseqüències, els
desnonaments, la pobresa energètica... són, malaurada·
ment, la realitat que viuen molts veïns i veïnes. Per això,
fer aquesta felicitació de Nadal ens provoca un sentiment
agredolç, perquè som conscients que per a alguns no seran
les millors festes.
Aquestes línies són sobretot una crida perquè tots tin·
guem presents aquelles persones que ho estan passant
malament; per això, cal que tots ens impliquem i, dins les
nostres possibilitats competencials a l’Ajuntament, ens
comprometem a continuar treballant per intentar pal·liar
la problemàtica social que afecta els col·lectius més des·
favorits.
El camí és llarg i ple de pedres, però la il·lusió de tenir un
poble millor ens ha d’encoratjar a seguir endavant. Des
del grup municipal del PPC, us desitgem que tingueu bon
Nadal i un feliç any 2019.
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Caldes de Montbui

Fins al 6 de gener

16 de desembre

21 de desembre

Exposició “Calderins d’arreu.
De la memòria als objectes”
De dimarts a dissabte de 10 a 14 h i de 16 a 19 h;
diumenges de 10 a 14 h (excepte 25 i 26 de
desembre, 1 i 6 de gener)
Lloc: Thermalia Museu de Caldes de Montbui
Org.: Thermalia Museu de Caldes de Montbui

De 10 a 14 h 7a Matinal per la Marató
Caminada popular, animacions infantils, xocolatada,
activitats, tastets, paradetes, Biblioutlet, tallers,
Sant Calidae, Rifa Solidària
Lloc: plaça Catalunya
Org.: Caldes Bull amb La Marató amb entitats locals

De 17.30 a 18.30 h Festa d’Hivern a l’Escola
Bressol Municipal La Lluna
Lloc: Escola Bressol Municipal La Lluna
Org.: Escola Bressol Municipal La Lluna i AMPA

12 de desembre
19 h Concert de Nadal de l’EMM Joan Valls
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Org.: EMM Joan Valls i col·labora l’Ajuntament

13 de desembre
17.30 h “És Nadal i a casa hi ha una cadira buida” (Cicle Desprendre per aprendre)
Lloc: Biblioteca de Caldes de Montbui
Org.: Creu Roja, Obra Social “la Caixa” i Fundació
Santa Susanna

15 de desembre
D’11 a 13 h Contes de Nadal
Activitat itinerant
Lloc: Pl. de l’Església
Org.: Ass. de Veïns i comerciants del Casc Antic
18 h Sessió de Rialles, actuació d’El Pot Petit
Lloc: Casino de Caldes
Org.: Rialles de Caldes, Acció Cívica Calderina
Preu de l’entrada: 8 € infantil - 10 € adults
Venda d’entrades a les hores de taquilla, al Casino.
Dimarts i dijous de 17 h a 19 h, a ca la M. Dolors i a
cultura@casinodecaldes.cat.

De 17 a 19:15 h Ioga amb la Marató:
descobrir un regal amagat en cada pèrdua

De 17.30 a 18.30 h Festa de Nadal a l’Escola
Bressol Municipal El Gegant del Pi
Lloc: Escola Bressol Municipal El Gegant del Pi
Org.: EBM El Gegant del Pi i AMPA de l’escola

17 a 18 h conferència - taller
A càrrec de Swamini Danda (experta en ioga) i
Almudena Lucero (Tècnic Sanitari especialista en
acompanyament al dol)

18.30 h Concert de violoncels i guitarres,
nadales i obres varies
Lloc: Sala d’Actes de l’EMM Joan Valls
Org.: Escola Municipal de Música Joan Valls

18:15 a 19:15 h - Sessió de ioga
dirigida per Swamini Ajna
(Biòloga i mestre de ioga).
Coneix eines senzilles i pràctiques, aptes per a
tothom, per alliberar el malestar físic, emocional i
mental que causen els processos de pèrdua
Org.: Yoga Ashram
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Preu: Donatiu voluntari, el 100% de la recaptació
anirà destinat a La Marató de TV3

17 de desembre
20.30 h Nadal Yogui,
preparem uns dies de pau
Pessebre vivent, nadales, yoguis. Hi haurà un
obsequi i refrigeri per a tots els assistents
Lloc: Yoga Ashram
Org.: Yoga Ashram

19 de desembre

12 h Un conte al sac
Per a infants fins a 4 anys. Cal recollir invitació
prèviament a l’Àrea Infantil
Lloc: Biblioteca de Caldes
Org.: Biblioteca de Caldes

18 h Book Express Club
Per a infants de 8 a 11 anys. Cal formalitzar
inscripció a l’Àrea Infantil
Lloc: Biblioteca de Caldes
Org.: Biblioteca de Caldes

19 h Inauguració de l’expo col·lectiva
D’ARTSgrup
Lloc: Espai d’Art Casino
Org.: ARTSGrup

20 de desembre

21.30 h Quinto de Nadal amb els Escaldats
Lloc: Local d’assaig dels Castellers de Caldes
(c. General Padrós, 35)
Org.: Castellers de Caldes

17.30 h Christmas story
Lloc: New Horizons (c. Delger, 7)
Org.: Escola d’idiomes New Horizons
Cal confirmar l’assistència trucant al 93 865 35 21

22 de desembre
18 h Presentació de l’Orquestra Municipal
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Org.: Escola Municipal de Música Joan Valls

23 de desembre
18 h Concert Coral de Nadal
Lloc: Sala Noble de l’Espai Can Rius
Org.: Coral del Centre
Entrada gratuïta i rifa d’una panera amb beneficis
destinats a La Marató de TV3

24 de desembre
17 h Pessebre Vivent
Lloc: Església Santa Maria
Org.: Pessebre vivent de Caldes de Montbui
18 h Missa del Pollet (missa familiar de Nadal)
Lloc: Església Santa Maria
Org.: Parròquia de Santa maria
24 h Missa del Gall
Lloc: Església Santa Maria
Org.: Parròquia de Santa maria

24, 27, 28, 29 i 30
de desembre i
2, 3 i 4 de gener
De 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h Trenet de Nadal

PROGRAMACIÓ de Nadal
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Parades: parc de l’Estació, c. Llobet i Vall-llosera, av.
Josep Fontcuberta - Institut Manolo Hugué, Avel·lí
Xalabarder – c. Montserrat, av. Pi i Margall – c. St.
Climent, pl. de la Font del Lleó - Termes Romanes
Org.: UCIC – Caldes Centre Comercial
Preu: 3 € (0,5 € amb vals de Caldes Centre Comercial) i gratuït per a infants de 0 a 2 anys

25, 26 i 30 de
desembre de 2018
18.30 h Els Pastorets
de Josep M. Folch i Torres
A càrrec del Grup Escènic Casino, dirigits per Jordi
Graví, Joan Tarrades i Laia Cuscó.
Lloc: Casino de Caldes
Org.: Grup Escènic Casino
Col·labora: Electra Caldense, Obra Social “la Caixa”
i Casino
Preus: 10 € soci; 12 € no soci; 6 € infantil
Venda d’entrades a les hores de taquilla, al Casino.
Dimarts i dijous de 17 h a 19 h, a ca la M. Dolors i a
cultura@casinodecaldes.cat.

27 de desembre de 2018
De 10 a 13 h Tallers de Nadal:
Arbre de Nadal
Per a infants de 3 a 10 anys
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: UCIC – Caldes Centre Comercial

Del 27 al 29 de
desembre de 2018
De 16 a 20 h PIN 2018 (Parc Infantil de Nadal)
Per a infants de 5è i 6è de primària i de 1r d’ESO
Lloc: Espai Jove El Toc
Org.: Espai Jove El Toc
Entrada lliure. Aforament limitat.

27, 28 i 31 de desembre i
2, 3 i 4 de gener
De 9 a 13.30 h Activitats de Nadal al CN Caldes
Per a infants de P3 a 6è.
Lloc: Complex Esportiu Les Cremades
Per a més informació, preus i inscripcions: recepció
del CN Caldes (tel. 93 865 04 23)
Org.: CN Caldes

28 de desembre de 2018
De 10 a 13 h Taller de Nadal:
Preparem el Cap d’Any
Per a infants de 3 a 10 anys
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: UCIC – Caldes Centre Comercial
16.30 h Els pastorets
A càrrec del grup d’animació Riure per Viure
Lloc: Punt de trobada de la Fundació Santa Susanna
Org.: Fundació Santa Susanna

30 de desembre de 2018
11.30 h Visita del Patge Reial
Lloc: Plaça Moreu
Org.: Comissió de Reis

1 de gener de 2019
19.30 h Gran concert de Cap d’Any
Valsos i polques amb l’Orquestra Jove Filharmònica Cat.
Lloc: Casino de Caldes
Org.: Casino de Caldes
Col·laboren: JOFICAT, Electra i l’Obra Social “la Caixa”
Preu: estudiants de música 6 €; socis 12 € i no socis 15 €

2 , 3 i 4 de gener de 2019
De 17 a 20 h Tallers de Nadal:
Dia 2: Màscares i maquillatge
Dia 4: Fanalet de Reis
Dia 3: Els 3 Reis i maquillatge
Per a infants de 3 a 10 anys
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: UCIC – Caldes Centre Comercial

5 de gener de 2019
18.30 h Cavalcada dels Reis Mags
Recorregut: des de la zona el Tint fins a la pl. Font del Lleó
Org.: Comissió de Reis

PROGRAMACIÓ de Nadal
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Per Nadal,
un arbre diferent.
Recollida d’arbres
de Nadal
El servei de recollides selectives complementàries
farà la recollida dels arbres de Nadal per portar-los a
la deixalleria. Els arbres es trinxaran i s’incorporaran al
circuït de producció de compost a partir dels residus
orgànics recollits al cubell marró.
L’Ajuntament us convida a fer arbres amb materials
reciclats o plantes que tingueu a casa.
Penseu que el millor residu és el que no es produeix; per
tant, caldria fer la següent reflexió: si voleu fer un arbre
de Nadal, penseu si no el podeu fer amb material que ja
no aprofiteu, una estructura de fusta, metàl·lica, etc.
Recollida: del 7 al 25 de gener de 2019
Llocs habilitats: c. Llobet i Vall-llosera amb Sant Pau,
pl. Moreu, c. Molí amb Calderon de la Barca, c. de
Mossèn Cinto Verdaguer - parc del Bugarai, pl. de la
Salut (carrer Lleida), c. de Granollers amb l’Avinguda
de Josep Fontcuberta i l’aparcament de l’Escorxador.

Campanya de recollida
de joguines ‘Els seus drets
en joc’
Recollida de joguines noves, cooperatives, educatives,
no sexistes i no bèl·liques per a infants de famílies
desfavorides de Caldes de Montbui.
De l’1 de desembre al 4 de gener, al local de la
Creu Roja (c. Anselm Clavé, 5 bis) i establiments
col·laboradors.
Organitza: Creu Roja - www.lajoguinaeducativa.com/
caldes-palau@creuroja.org

El llibreter reial

Els infants fins a 10 anys, acompanyats d’un adult,
poden recollir un model de carta als Reis per demanar
llibres a la Biblioteca de Caldes.
A partir del 15 de desembre trobareu la guia del
llibreter Reial amb les recomanacions bibliogràfiques
per a cada franja d’edat, a www.llibreterreial.cat.
4 de gener, 18 h. Visita del llibreter Reial a la Biblioteca.
Espectacle infantil i recollida de les cartes als Reis per
demanar llibres.
7 de gener*, 18 h. Els infants poden venir amb el
certificat reial a buscar els regals que els Reis els hagin
deixat a la Biblioteca.
*Per participar a l’acte del dia 7 de gener, cal informarse prèviament a la Biblioteca. Més informació a la
Biblioteca i a www.llibretreial.cat

Concurs afalaga
amb un llibre
En aquestes dates assenyalades la Biblioteca de
Caldes de Montbui torna a presentar-vos el concurs
‘Afalaga amb un llibre’.
Aquest any, avancem les dates perquè la persona
afalagada pugui gaudir del regal durant les vacances
de Nadal.
Qualsevol persona de 14 anys o més, pot enviar un
escrit on s’expliqui quin llibre li agradaria regalar, a
quina persona i el motiu, entrant a la pàgina web del
concurs: www.afalaga.cat.
Termini de l’1 al 15 de desembre de 2018.
A partir del 17 de desembre s’anunciaran els tres
guanyadors, als quals se’ls trucarà per saber com fer
arribar els premis als seus destinataris.

Butlletí solidari
Venda solidària de llibres de segona mà per 1 i 2 € al
vestíbul de la Biblioteca.
Per La Marató de TV3 i per la campanya ‘Cap nen
sense joguina’, de Creu Roja.

PROGRAMACIÓ de Nadal // 2018/19

PUBLICITAT

PUBLICITAT

PROGRAMACIÓ de Nadal // 2018/19

OPINIÓ / CIUTADANA | 09

calderí / #38

Del 18/12/18 al 08/01/19

Podeu escriure les vostres cartes a hola@calderi.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon i número del DNI. Fins a un
màxim de 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades. Els escrits es publicaran per estricte ordre d’arribada. Les
opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions. El Calderí no es fa responsable del contingut dels articles publicats.

La brossa crida la
brossa
> Caterina Punsola Izard
Calderina des de fa poc més d’un
any, fa dies tenia una cita especi·
al amb el bosc. He anat descobrint
camins i tots m’agraden. En fun·
ció del dia que fa o de l’hora que és,
tiro cap una banda o cap una altra.
Quan vaig a la feina faig el trajecte
en cotxe per carreteres secundàri·
es, les millors. És un plaer comen·
çar el dia així i em sento afortunada.
Algun dia, bé perquè el camionet de
la gasosa fa el mateix camí a aque·
lla hora, o perquè algun ciclista ha
tingut la pensada de sortir a l’ho·
ra dels que anem a treballar, o pot·
ser perquè un tractor s’ha aventu·
rat a la carretera, et trobes que vas
més lent i intentes prendre-t’ho bé.
Així gaudiré més del verd, que per
això visc aquí, penso. Però resul·
ta que començo a veure als vorals
de la carretera una ampolla d’aigua
buida, una llauna, objectes no iden·
tificats que clarament no pertanyen
al paisatge. De manera que se m’ha
anat imposant la idea de la cita amb
el bosc. Amb guants i bosses per fer
una recollida. Ha coincidit amb el
dia de la Constitució.
He acabat satisfeta, he omplert ben
bé sis o set bosses de brossa. Sa·
tisfeta de la feina feta i del resul·
tat, però decebuda de la gent que
es pensa que el bosc és una gran
paperera. Com se’t pot acudir dei·
xar-hi abandonada la tapa de vàter

o un prestatge de la nevera, la gar·
rafa d’oli del cotxe, del salfumant
o del lleixiu? És que, de veritat, no
sóc capaç de visualitzar el moment
en què això es produeix. Una troca
de llana, uns calçotets estampats,
sabates, un pot de vidre de cinc li·
tres de cogombrets en vinagre,
buit, sortosament. Aquesta és la
meva collita d’avui. No ho he pogut
recollir tot. Hi haurà una nova cita.
Us animo a col·laborar-hi sense ne·
cessitat de fer una convocatòria or·
ganitzada. Cadascú quan pugui.
Creem un entorn on sigui normal
endur-se totes les deixalles quan
anem a caminar, de pícnic o de
farra. Demanem contenidors cada
tants metres, que a més es buidin
regularment. Exigim que, donat
que l’escampall de brossa és habi·
tual i generalitzat, els ajuntaments
destinin personal a recollir-la.
No parlo de cap municipi en parti·
cular, parlo de tot el país. El país el
fem nosaltres i la foto que surt no
m’acaba d’agradar. La brossa que
he recollit era la nostra brossa.

Resposta al CN
Caldes Futsal
> Amara Ortigosa
Escric com a veu d’una part de les
jugadores que van marxar del club
l’any passat.
Primerament, volem felicitar la tem·

porada que està fent el CNCaldes fe·
mení i el treball aconseguit durant
l’estiu per refer l’equip.
Seguidament, volem manifestar la
nostra realitat respecte “la desban·
cada” de l’any passat. Va ser un final
de temporada difícil, ja que ens tro·
bàvem en situacions complicades
tant esportivament (jugant-nos el li·
deratge) com personalment (proble·
mes dins de l’equip). El motiu prin·
cipal que ens causava els problemes
eren l’entrenador i les seves decisions,
que van propiciar que el conjunt de
jugadores ens adonessim que era ne·
cessari un canvi al cos tècnic.
Desprès d’intentar posar-nos en con·
tacte amb direcció, coordinació i club,
l’única solució que ens van donar va
ser que el primer entrenador passés
a ser segon i a la inversa. No estàvem
conformes amb aquest canvi ja que,
com a cos tècnic, les decisions son
conjuntes i, a més, per qüestions de
titulació, era ell qui hagués hagut de
continuar dirigint els partits. Davant
d’aquesta situació, només ens queda·
va marxar; tots sabem qué passa si
tripulació i capità remen cap a cos·
tats oposats.
Avui dia, cada una de nosaltres ju·
guem a nivells diferents. Hi ha qui
juguem a nacional, les que juguem
a primera i, fins i tot, algunes hem
hagut de deixar de jugar a futbol sala.
En resum, la finalitat d’aquest escrit
és fer saber a la gent que la desbanca·
da no va ser per jugar en una catego·
ria superior, sinó que vam marxar per
no voler acceptar l’única solució que
ens donaven i haver de seguir amb el
mateix entrenador.

Recalquem que l’únic problema que
hem tingut amb el cos tècnic ha estat
amb l’actual segon entrenador.
Demanem que no es diguin realitats
que no són, ja que les que ens veiem
perjudicades som nosaltres.
Jugadores de “la desbancada” .

Or, encens i mirra
> Quim Campistron
En general, la gent gran associa Nadal
amb fartaneres, el jovent amb anar
de marxa, i els petits amb els Reis.
Res a veure amb el que és de debò.
Per esbrinar-ho, s’ha d’anar als docu·
ments de l’època, per veure què s’hi
diu. El primer que no trobem és “l’ex·
cusa” que es fa servir per les celebra·
cions dites abans, i ni tan sols en la
data que ho col·loca el calendari. Pels
detalls del relat bíblic i les informaci·
ons de l’historiador de l’època Flavi
Josep sobre els torns i famílies en·
carregades del servei sacerdotal al
Temple de Jerusalem, tot apunta al
fet que Jesús va néixer a la tardor, i
més concretament, al setembre, co·
incidint amb tota probabilitat amb
les festes hebrees de Sucot, que re·
corden el deambular del poble d’Is·
rael pel desert fins arribar a la terra
de Canaan. Pel que fa a l’any, es creu
que un error d’antics historiadors el
va situar 5 anys després. És a dir, que
ara seríem al 2013 dC.
Sembla ser que l’origen de la celebra·
ció del naixement de Jesús es troba

en les festes romanes del naixement
de déu Sol (‘Natalis Invicti Solis’),
adoptada pel cristianisme al segle
III per motivar i facilitar la conver·
sió dels pobles politeistes de l’Imperi
Romà, sense que es veiessin obligats
a abandonar les festivitats dedicades
als seus déus. La conxorxa entre el
poder polític i el nou moviment reli·
giós, que no s’aconseguia erradicar,
anava creixent pas a pas des de feia
temps. Aquest segle va ser un nota·
ble punt d’inflexió i emmetxat dels
dos mons: el civil i el religiós-cristià.
Per aquest, va suposar poder viure
sense por a ser perseguit, però ha·
vent de pagar l’elevat preu d’anar
abandonant l’ortodòxia de l’Evange·
li; és a dir, allò que havia predicat i fet
Déu encarnat: Jesucrist, el fundador,
ànima i cap de l’Església per sempre;
així com, després, els apòstols.
Pel que fa als Reis, segons el relat
bíblic sabem que no eren ni això ni
mags en el significat que ara se li
atorga al nom. Es tractaria d’astrò·
noms que van seguir el senyal de
l’Univers en forma d’estel per anar
a conèixer el Redemptor i adorar-lo.
No se’n diu el nom ni el nombre. Això
vindria molts anys després. S’asse·
nyala a Origenes (s. III) com el cau·
sant del nombre relacionant-lo amb
els tres regals entregats.
Per l’ofici (astrònoms), és possi·
ble que fossin de la noblesa i amb
poder adquisitiu notable. D’aquí els
regals. No cal veure-hi necessària·
ment cap significat especialment...
>Podeu llegir l’article sencer a
www.calderi.cat
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L’exposició dels 10 anys de Pla de Barris allarga el recorregut
L’exposició itinerant Pla de Barris 2008-2018, actualment a la Biblioteca de Caldes, passarà pel Centre Cívic,
la Sala Delger, Les Cases dels Mestres i el pavelló municipal d’esports Les Cremades. L’exposició itinerant
va començar el seu recorregut a la Biblioteca de Caldes, on hi serà fins el 16 de desembre, i a continuació
està previst que s’exposi al Centre Cívic del 17 al 30 de desembre; seguidament, a la Sala Delger del 31 de
desembre al 6 de gener. En acabat, s’ha resolt que segueixi l’itinerari a Les Cases dels Mestres del 7 al 20
de gener i al pavelló municipal Les Cremades del 21 de gener al 3 de febrer. L’ampliació de l’itinerari té com
a objectiu que puguin gaudir de l’exposició el màxim de calderins i calderines.

solidaritat | La marató 2018

Caldes recapta
5.224,84 € per
La Marató

La pluja del diumenge no va frenar la solidaritat
dels calderins, que van incrementar la quantitat
aconseguida en anys anteriors

Albert San Andrés

L

a Marató de TV3 i Cata·
lunya Ràdio ha passat a
ser un dels actes ineludi·
bles del nadal català. D’en·
çà que es va començar el
1992, les recaptacions obtingudes s’han
destinat a l’estudi de malalties tan di·
verses com la diabetis, la síndrome de
Down, la Sida o les malalties infeccio·
ses. Enguany, en la 26a edició, el càncer
ha estat l’objectiu principal amb una re·
captació rècord de 10,7 milions d’euros
durant les 16 hores d’emissió conjunta de
les emissores de la Corporació Catalana
de Mitjans Audiovisuals, una xifra que se·
guirà augmentant abans del tancament
definitiu. A Caldes, també es van superar
les xifres d’anys anteriors amb un total
de 5.224,84 € al tancament de la jornada
festiva d’aquest diumenge.

“El càncer és la primera
causa de mort a Catalunya
entre els homes i la segona
entre les dones”
El càncer és la primera causa de mort a Ca·
talunya entre els homes i la segona entre
les dones. Amb unes xifres tan colpidores
com aquestes, la fina capa de pluja que va
caure després de les vuit del matí no va
deslluir la jornada de La Marató organit·
zada a la Plaça Catalunya. Si bé l’afluència
de gent va ser més escalada que en altres
edicions, tothom va voler col·laborar parti·
cipant en les diverses activitats programa·
des per les entitats i comerços.
Els actes al centre de la plaça van cen·
trar el màxim volum de públic, amb ac·

tivitats de dansa a càrrec de les diver·
ses escoles de la vila, així com cant coral
o els castells a càrrec dels Escaldats. A
la vora de la plaça, totes les entitats que
van participar oferien diverses opcions,
com un calendari personalitzat de Foto·
grafia Poch, la possibilitat de fer ‘tastets’
de pastissos i d’altres varietats culinàri·
es, una xocolatada popular o venda de
diferents productes manufacturats. El
biblio-outlet va oferir la possibilitat de
comprar diferents llibres a preus molt
reduïts i els tallers de Santa Calidae van
omplir-se de nens àvids de deixar la seva
mestria amb els colors. La fira de La Ma·
rató es va completar amb diversos bro·
canters que oferien els seus productes al
carrer Gregori Montserrat, a la vora de
Les Cases dels Mestres.
Una de les activitats que es va veure més
afectada per la pluja va ser la Caminada
Popular del Centre Excursionista de Cal·
des (CECMO), que tot i tenir menys par·
ticipació que en altres ocasions, va om·
plir de nou els camins de la Torre Roja.
La Cursa per La Marató va ajuntar diver·
sos atletes de la vila, grans i petits, que
vestits amb disfresses nadalenques –in·
clús hi havia qui només portava calço·
tets- o amb tot l’equip d’extinció, com van
fer els bombers, completaven amb èxit la
volta pels carrers pròxims a la Plaça Ca·
talunya, en una de les curses més diver·
tides que es poden veure a Caldes.
El bon ritme de donacions feia que a
mig matí la recaptació ja fos de gairebé
3.000 €, arribant a superar la del 2017.
Les quantitats aconseguides per enti·
tats com Edukids School amb 516 €, o del
concert de Flaustaff de fa unes setmanes
amb 600 €, van ser alguna de les notes
positives de la jornada i que van ajudar
a arribar al total de 5.224,84 € al final de
la jornada festiva de diumenge.

Diferents moments de la jornada calderina dedicada a La Marató. > A. San Andrés
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Poesia popular | El Centre

Sensibilització Musical | 0-2 Anys

Una nit de glosat menorquí

Música per a nadons
a la Joan Valls

L’Associació Soca de Mots protagonitza el Cicle Veïns

Els nadons interactuant amb les seves mares a l’EMM Joan Valls. > CEDIDA

Els Soca de Mots de Menorca amb els integrants dels versots dels Diables de Caldes.> CEDIDA

El Cicle Veïns va portar el passat
dissabte dia 15 la cultura menorquina
a través de la seva poesia popular
i l’art de la glosa. La jornada va
incloure un ventall d’actes a càrrec
de l’Associació Soca de Mots i amb
la col·laboració de versotaires del
Ball de Diables de Caldes. Els actes
que el Cicle Veïns va dedicar a la
glosa menorquina van començar
a les 19 h amb una xerrada sobre
la música improvisada i la poesia
popular en l’actualitat, a càrrec de
l’Associació d’amants de la glosa

menorquina Soca de Mots, i dels
versotaires del Ball de Diables de
Caldes de Montbui. Després d’un
tast de gastronomia menorquina va
arribar l’acte més esperat, el glosat
menorquí, amb glosadors vinguts
de Ciutadella i Maó.
A Menorca, per fer un glosat, es
reuneixen dos o més glosadors
que, després d’una introducció, es
disposen a fer una mena de combat
versat en el qual cadascú posa
a prova l’enginy i la capacitat de
resposta ràpida i improvisada de

l’altre. La predisposició dels que
seuen per gaudir d’una conversa
de vegades irònica, d’altres crítica,
fa que la comunicació sovint
esdevingui suggerent i captivadora.
El vers improvisat és un gènere de
la literatura popular de tradició oral
que ve d’antic i que podem trobar
en molts indrets d’arreu del món. A
Caldes de Montbui, els versots del
Ball de Diables són avui un gènere
de poesia popular ben arrelada, en
què la sàtira i la crítica social hi
ocupen un lloc preeminent.

El segon trimestre es dedicarà a les criatures d’entre 1 i 2 anys, i
el tercer, als més grans de 2 anys. El curs de música per a nadons
que ofereix l’Escola Municipal de Música Joan Valls està acabant
el primer trimestre, i les famílies que l’han seguit s’emporten ara
a casa recursos per poder compartir tot el que han après amb els
seus fills i filles. Es tracta d’un curs en què els nadons experimenten
i realitzen les diferents accions en funció dels aprenentatges que
poden assolir, i els pares i mares, que hi tenen una participació molt
activa, adquireixen eines i tècniques per viure la música d’una manera
vivencial.
La programació del curs està plenament relacionada amb el
desenvolupament cognitiu, motriu i emocional de cada etapa de la
vida dels infants. A cada sessió, que té una durada de 45 minuts, es fan
unes activitats vivencials que tenen com a objectiu principal estimular
els infants i desvetllar les capacitats musicals que tots portem a dins.
Les activitats inclouen el moviment i l’expressió corporal, l’audició de
diferents músiques enregistrades i en viu, la cançó i la manipulació
de petits instruments. Les inscripcions per assistir a les següents
sessions del curs encara estan obertes. Les persones interessades
poden adreçar-se a la Secretaria del Centre Cívic - Escola de Música.

SOLIDARITAT | concert de nadal

Cambridge School omple el Teatre Auditori de
Granollers en benefici de Mans Unides

Un moment de la representació teatral de Cambridge School a l’Auditori de Granollers. > CEDIDA

Amb la representació de la seva
tradicional pantomime de Nadal,
Cambridge School ha recaptat
2.148 € destinats a lluitar contra
l’analfabetisme a Madagascar.
Més d’un miler de persones van
acostar-se al Teatre Auditori de
Granollers, el passat dijous 13 de
desembre, per veure la tradicional
representació musical nadalenca
de Cambridge School, una funció
teatral en anglès que té esperit
de comèdia musical amb el títol
‘Fantastic beast’. Seguint la
tradició britànica, l’acadèmia
d’idiomes Cambridge School que
compta amb un centre a Caldes de
Montbui, organitza la seva funció
teatral cada any abans de les festes
de Nadal, i n’ofereix la recaptació
íntegra a finalitats benèfiques.

música | can rius

Presentació
de l’Orquestra
Municipal
L’Orquestra Municipal de Caldes
de Montbui, integrada per una
vintena de persones i dirigida per
Miquel Massana, es presentarà
aquest dissabte dia 22 a Can
Rius. Cinc violins, dues violes,
dos violoncels, una flauta, cinc
clarinets, quatre oboès, una
trompeta i un trombó són els
instruments que, de moment,
integren l’Orquestra Municipal
que fa la seva presentació pública
aquest dissabte 22 de desembre,
a les 18 h, a la Sala Noble de
Can Rius, amb un repertori
format bàsicament per temes de
pel·lícules i música americana com
New York, New York, Harry Potter,
o composicions pròpies del Nadal
com la Marxa Radetzky de Johann
Strauss, entre d’altres temes.
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3r ascens del veterà A de Pàdel

16 calderins/es als campionats de Futsal

Per tercer any consecutiu, l’equip veterà A de la Secció de Pàdel
del CN Caldes ha aconseguit ascendir de categoria, i la tem·
porada que ve jugarà a Segona Catalana. Els 16 integrants de
l’equip han fet una temporada impecable, i la cirereta final va
ser la gran victòria dels calderins en el partit del 30 de novem·
bre contra el Terrassasports (2 a 1). Aquest resultat, més la der·
rota de l’Olesa, va classificar al CN Caldes sotscampió de lliga.

El 8 i 9 de desembre, Blanes va acollir la 9a edició dels campionats comarcals
de seleccions de Futbol Sala Base. En aquests, hi van participar 54 seleccions
catalanes i d’Andorra, i 650 jugadors. Com cada any, la jornada va comptar
amb una notable participació del CN Caldes, que enguany es va traduir en
16 jugadors/es: 12 jugadors en les seccions del Vallès Oriental dins les catego·
ries Benjamí, Aleví, Infantil i Cadet, i 4 jugadores de la selecció del Girona/
Maresme/V. Oriental/Osona en les categories Infantil Femení i Cadet Femení.

Albert San Andrés

P

oc després d’acon·
seguir la victòria
als 10k del RACC
d’aquest diumenge
al Circuit de Bar·
celona-Catalunya, l’incombustible
atleta calderí Manolo Romero ate·
nia el nostre mitjà. Després d’una
excel·lent temporada, “una de les
millors, tant en l’àmbit esportiu
com personal” com explica el cor·
redor mateix, el del CN Caldes fa
balanç de la seva carrera esporti·
va, de l’any i repassa l’actualitat de
l’atletisme a Caldes.
Romero va ser un dels fundadors
del desaparegut Club Atlètic Caldes
als anys 80, del qual va ser corredor
i entrenador després d’aconseguir
el títol nacional de monitor a final
dels 70. Aquesta temporada, amb
una quarta posició al campionat
del món de mitja marató a Valèn·
cia, una setena a l’europeu d’Alacant
de mitjana i una vuitena en màster
del mundial de Màlaga, el coordina·
dor i tècnic del Club Natació tanca
un espectacular any esportiu.

Atletisme | entrevista

Manolo Romero: una vida
dedicada a l’atletisme
És coordinador en la secció d’atletisme i triatló del CN Caldes i un exitós atleta veterà de fons

Com vas començar en el món de
l’atletisme?
Vaig començar al món del futbol,
entrenant a la Penya Verdaguer del
Bugarai. Això va fer que comencés
a sortir a córrer sol i a poc a poc,
amb 17 o 18 anys, abans de fer el
servei militar, ja començava a par·
ticipar en competicions. Des de lla·
vors fins ara, passats els 60 anys,
no he deixat mai de ser atleta.
Quin balanç fas d’aquesta temporada que és a punt d’acabar?
Ha estat impressionant, fins i tot
vaig rebre un premi de l’Ajunta·
ment la Nit de l’Esport. Ha estat
un any molt bo en tots els àmbits,
el personal i l’esportiu. És un esforç
diari: portar una bona alimentació,
ser constant amb els entrenaments,
fer les recuperacions necessàries
amb massatges i descàrregues de
cames cada mes o mes i mig. No bec,
no fumo i intento dormir el màxim.
Amb 62 anys t’has de cuidar molt
per evitar lesions.
Com és la transició per convertir-te en entrenador?
L’atletisme va entrar a la meva vida
d’una manera tan intensa que va
arribar un moment en què ho havia
de treure i que la gent pogués fer
servir els coneixements que havia
adquirit. Volia ajudar la gent a fer
bones marques, fos competint o no.
És una doble satisfacció, doncs,
el tema de les marques?
Sí! I me n’alegro molt per complir

L’últim èxit de Manolo Romero ha estat guanyar els 10K del RACC. > CEDIDA

els objectius. Més per ells que per
mi, ja que veus com compleixen
somnis. Quan veig una cosa així és
un passada!

“Per córrer ràpid, abans
s’ha de saber córrer lent”
Manolo Romero, atleta i
entrenador del CN Caldes

La categoria de veterans s’ha tornat molt competitiva.
Gairebé cada dia m’arriba un at·
leta en edat de veterà, amb 40 o
50 anys, que vol córrer. L’atletis·
me és adaptable a totes les edats,
perquè hi ha nivells diferents per
a cadascú. Malauradament a Cal·
des no tenim instal·lacions adequa·
des, si les tinguéssim el nivell puja·
ria molt, ja que tenim molts atletes
de qualitat. Els joves que comencen
a córrer en pista han d’anar a Mo·
llet, Granollers o Castellar, que és
on hi ha pistes de qualitat.

Es troba a faltar un tartà a Caldes
de Montbui?
El tartà no tant, només necessitem
una pista de sauló ben feta amb les
mides reglamentàries.
No necessitem grans instal·lacions
com un estadi olímpic, només
quelcom per poder entrenar i que
els més petits puguin iniciar-se.
Nosaltres entrenem a diversos
llocs del poble, ja sigui a la munta·
nya, als parcs o a Torre Marimon,
però això funciona amb fondistes
i gent que vol fer llarga distància,
amb els nens que volen iniciar-se
en pista, no.
Ara hem d’anar a Mollet i ho hem
de fer pagant entrada i desplaça·
ment. L’atletisme està creixent
molt en els últims anys.

Ara que sembla que torna a estar
de moda, des del punt de vista
d’un entrenador, qualsevol està
preparat per córrer?
Tothom pot córrer, sempre que es
faci ben fet. S’ha d’anar ben equi·
pat, amb sabatilles bones per no
lesionar-se els genolls. Per comen·
çar s’ha de fer progressivament i
amb molta paciència, en intervals
de temps marcats.
Hi ha una dita que diu que “per
córrer ràpid, abans s’ha de saber
córrer lent”. Al CN Caldes, per
competir i federar-se demanem
una prova d’esforç, que és molt
necessària per a saber en quin
punt està l’atleta en començar;
així evitem problemes com s’està
veient últimament.
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NATACIÓ màster | CN Caldes

5é lloc pels de Caldes
L’equip màster del CN Caldes va participar en
el 22è Fons i Estils el passat 24 de novembre

Del 18/12/18 al 08/01/19

ARTS MARCIALS | TAEKWONDO

RESULTATS ESPORTIUS 8-9 /12/18

Tres grans podis
per alumnes del
Kiap de Caldes

HOQUEI | OK LLIGA

Empat contra el Club Patí Vic
El Recam Làser Caldes va estrenar el mes de
desembre amb un emapt a 5 contra el seu con·
trincant en la passada 12a jornada, celebrada el
8 de desembre. Amb aquest resultat, els calde·
rins es desmarxen de les primeres posicions de
lliga, i es mantenen en 4r lloc i amb 26 punts.

FUTBOL | SEGONA catalana

Cap de setmana de descans

L’equip màster del CN Caldes celebrant les victòries en el campionat.> cedida

Dúnia López amb l’or en el Campionat.> cedida

Els nedadors i nedadores de l’equip
màster de natació del CN Caldes van
participar en el 22è Fons i Estils, ce·
lebrat el 24 de novembre passat i or·
ganitzat pel CN Sabadell. En aquest, i
en la classificació per clubs, els calde·
rins van situar-se en 5a posició.
Per categories, l’equip femení va par·
ticipar en les tres proves de la jorna·
da. Mercè Puigdueta, d’una banda, va
disputar la prova més llarga, els 1.500
metres lliures, i va quedar 3a en la ca·
tegoria +55. Olga Fernández va dispu·
tar la prova dels 400 metres lliures, i
Natàlia Pocull, la dels 400 metres es·
tils. Ambdues van finalitzar les pro·
ves en primera posició en les catego·
ries +30 i +35, respectivament.
D’altra banda, l’equip masculí format
per Raúl Romero i Albert Martín va
competir en la prova dels 1.500 me·

El matí del diumenge passat, 16 de desembre, es
va viure una important jornada a Barcelona pel
que fa al món del taekwondo practicat i entre·
nat des de Caldes de Montbui.
Fins a tres participants en el Campionat de Ca·
talunya Júnior de la disciplina, totes elles alum·
nes de l’escola Kiap d’Arts Marcials de la vila
termal, van guanyar tres grans guardons que
les van fer pujar al podi en les seves respectives
categories. D’una banda, Dúnia López, dins la
categoria de semipesat femení, va classificar-se
campiona amb la medalla d’or, i la seva compa·
nya, Clàudia Heredia va aconseguir el bronze
a la categoria de pesat femení. D’altra banda,
Marta Béjar va guanyar l’or al Trofeu Federa·
ció Catalana de Teakwondo, dins la categoria
de pesat femení.
Un gran resultat calderí en la disciplina d’arts
marcials, que va finalitzar de la millor manera
possible una llarga temporada de competicions
i durs entrenaments.

tres lliures. Romero va aconseguir la
4a posició en la categoria +35, i Mar·
tín va debutar quedant 6è en la cate·
goria +40. Paral·lelament a aquests,
quatre nedadors més van participar
en la prova dels 400 metres lliures, on
tres d’ells van debutar en aquesta dis·
tància: David Fernández va quedar 5è
en la categoria +45, Noé Cortés i Juli
Jerez van quedar 8è i 9è en la matei·
xa categoria, i Marc Oliveras va clas·
sificar-se campió en la categoria +25.
Per últim, l’equip del Club Natació
Caldes format per Pocull, Martín,
Fernández i Romero va debutar en
els 4x200 metres lliures mixts dins la
categoria +120, i va finalitzar la prova
en una fantàstica 2a posició.
Han volgut felicitar totes les partici·
pants i l’equip tècnic, “que estan fent
història pel CN Caldes”.

futbol | cf caldes

Nova derrota
Aquest cap de setmana, el CF Caldes va disputar el partit
contra el Matadepera. L’encontre va ser celebrat en un
camp petit que no s’adaptava a les característiques del joc
del Caldes, i on els calderins van desaprofitar fins a quatre
ocasions clares de gol. El Matadepera, a la seva primera
ocasió de gol al minut 18’, va avançar-se al marcador i va
arribar al descans amb el resultat 1 -0. A la segona part,
el Caldes va continuar buscant el gol de l’empat i en una
contra al final del partit, el Matadepera va aconseguir el
resultat final de 2-0. > T. GUTIÉRREZ

EL Sènior del CF Caldes no va jugar durant el
cap de setmana del 8 i 9 de desembre. En el dar·
rer partit, celebrat el 2 de desembre en el marc
de la 14a jornada, els calderins van guanyar 3
a 1 al Juan XXIII. Es mantenen en 7a posició i
amb 22 punts a la lliga.

futsal | DIVISIÓ D’HONOR

Cap de setmana de descans
El cap de setmana del 8 i 9 de desembre, els sè·
nior del CN Caldes femení i masculí de futsal va
descansar. En els darrers partits disputats l’1 de
desembre, els masculins van guanyar al Mont·
seny (2 a 5), i les femenines també van guanyar
al Rubí (3 a 1), mantenint ambdòs equips 1a po·
sició en el rànquing de lliga.

BÀSQUET | SEGONA CATALANA

Descans en la lliga de bàsquet
La lliga catalana de bàsquet tampoc va celebrar
cap jornada aquell cap de setmana. En els an·
teriors encontres de l’1 de desembre, el Sènior
Femení guanyava al U.E. Claret per un 38 a 56
(6a posició). El Sènior Masculí també guanya·
va al Sant Andreu, però amb un resultat més
ajustat: 65 a 63 (3a posició).

Waterpolo | 2a DIVISIÓ

Jornada de descans
L’equip Sènior del CN Caldes de Waterpolo
també va descansar el darrer cap de setmana.
En l’últim partit de l’1 de desembre, els calde·
rins van guanyar (amb un 10 a 7) al Club Wa·
terpolo Figueres. Amb aquesta victòria el’equip
del club calderí es manté en 7a posició i amb 5
punts sumats en total.

HOQUEI | OK LLIGA

Rovira culmina una nit de remuntada (3-2)
El Recam Làser Caldes ha sumat
una gran victòria per 3 a 2 davant
d’un combatiu Alcobendas re·
muntant un marcador advers des
de l’inici. El partit va començar de
la pitjor manera pels de Candami,
que van rebre el primer gol en la
primera jugada del duel. Gonzalo
Pèrez va superar Campor amb un
fort xut després d’un bloc i va inau·
gurar l’electrònic. Al minut 3, Mar·
cos López va fer el 0 a 2 pels ma·
drilenys. Els calderins van poder

retallar distàncies al minut 4 amb
un gran gol de Gimènez. Abans del
descans, Rovira va tenir la falta di·
recta per la desena falta dels visi·
tants, però no va poder superar
Sheida. A la represa, els arlequi·
nats van mantenir el mateix guió.
Pol Galbas va disposar d’una nova
directa per blava a Aspra, però el 5
tampoc va poder empatar. Al minut
38, Gimènez va definir a la perfecció
amb un fort xut per situar l’empat
al marcador. A falta de 7 minuts pel

final, Rovira va culminar la remun·
tada amb un gran gol que va fer em·
bogir el pavelló calderí.
Els de Candami sumen tres punts
d’or després de capgirar el partit.
Segons a la classificació amb 29
punts, la salvació cada cop més a
prop, i la possibilitat d’acabar la pri·
mera volta entre els 4 primers a un
punt. La propera cita serà dissabte
contra el Noia Freixenet a la Torre
Roja, el darrer partit del 2018.
> PREMSA CH CALDES

La celebració dels arlequinats juntament amb la grada assistent.> M. CÀTEDRA
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Del 18/12/18 al 08/01/19

CLASSIFICACIONS
hoquei MASC.

FUTBOL

OK Lliga · J.13

FUTSAL MASC.

2a Catalana · G.4 · J.15

Divisió Honor Cat · G.1 · J.09

FUTSAL FEM.

Bàsquet masc.

Divisió Honor · G.1 · J.09

2a masc. · FP.02 · J.11

Bàsquet FEM.

waterpolo masc.

Calella - Martinenc
43 - 67
Argentona - Ripollet
56 - 40
CBSAPS - Sta Perpètua 64 - 45
Lima-Horta - Vilassar
67 - 51
Bosco-Horta - Granollers 52 - 55
Claret - Neus
63 - 62
Caldes - Mollet
73 - 48
Canyelles - Premià
53 - 4

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

13 - 2
19 - 3
4-6
—
11 -13

2a fem · FP.04 · J.13

Cat. Absoluta · 2a Divisió · J.08

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

2-2
2-2
3-2
1-5
2-4
6-5
4-4
—

Vic - Sabadellenca
Matadepera - Caldes
Berga - Parets
Can Parellada - Masnou
Sabadell - Sallent
Juan XVIII - Cardedeu
Gramanet - Joanenc
Ripollet - Franqueses
Roda de Ter - Castellar

3-2
2-0
1-0
2-2
4-0
0-2
2-0
1-4
2-3

Lloret - St Andreu S.
Centelles - Xarxa
V. de Tenes - Andreu Nin
Cardedeu - Vilamajor
Pineda - Can Calet
Unión - Montseny
Caldes - Parets

1-2
2-3
1-6
5-5
7-5
9-2
4-4

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

Arenys - Mataró
Granollers - Calella
St. Andreu - Argentona
Col·legi BDN - Garriga
Franqueses - Caldes
Badalonès - Malgrat
CC Badalona - Parets

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PG PP

CLASSIFICACIÓ

PG PP

CLASSIFICACIÓ

PT

1. FC Barcelona
2. Liceo HC
3. Reus
4. Recam Làser Caldes
5. Lleida
6. Igualada
7. Noia Freixenet
8. Voltregà
9. Alcobendas
10. Calafell
11. Lloret
12. Alcoi
13. St Cugat
14. Girona
15. Vendrell
16. Vic

34
29
29
29
23
22
22
15
14
14
14
10
8
8
8
8

1. Berga
2. Gramanet
3. Vic
4. Parets
5. Joanenc
6. Cardedeu
7. Ripollet
8. Franqueses
9. Masnou
10. Sabadell
11. Caldes
12. Sallent
13. Castellar
14. Can Parellada
15. Matadepera
16. Sabadellenca
17. Juan XXIII
18. Roda de Ter

32
29
27
26
25
24
24
23
23
22
22
20
20
18
16
12
7
5

1. CN Caldes
2. Xarxa
3. Lloret
4. Pineda de Mar
5. Vilamajor
6. La Unión - Peña Johan
7. Parets
8. Jako Centelles
9. Can Calet
10. Andreu Nin
11. St Andreu Sagrera
12. Cardedeu
13. Montseny
14. Vall de Tenes

22
21
21
19
16
13
13
13
12
10
9
7
2
0

1. CN Caldes
2. Aliança Mataró
5. Pax Tarragona
3. Rubí
4. Les Corts
12. Estel Vallseca
10. El Morell
6. Magic Sants
13. Cornellà
7. Jordi Torras St Vicenç
8. Jesús - Maria
9. Sta Coloma
11. Salou
14. Esparraguera

24
24
19
17
16
12
12
12
10
9
8
7
7
0

1. Col·legi Badalona A
2. Mataró
3. Malgrat
4. Círcol Badalona B
5.CN Caldes
6. Granollers
7. Franqueses
8. Parets
9. Calella
10. Sant Andreu
11. Argentona
12. Arenys
13. Garriga
14. Badalonès

10
8
8
7
7
8
6
5
4
3
3
3
2
2

1. Martinenc
2. Premià de Dalt
3. Canyelles
4. Argentona
5. CN Caldes
6. Ripollet
7. Lima - Horta
8. Vilassar de Dalt
9. CBSAPS
10. Calella
11. Granollers
12. Neus
13. Claret
14. Bosco - Horta
15. Sta Perpètua
16. Mollet

12
11
10
10
8
7
7
6
6
6
6
3
3
3
3
2

1. CN St Feliu
2. CN Olot
3. Waterpolo UAB
4. CN Sabadell
5. CN Igualada
6. CN Montjuïc
7. CE Picornell
8. CN Caldes
9. CW St Adrià
10. CW Figueres

12
12
11
10
10
8
6
5
2
0

78 - 57
58 - 44
59 - 47
92 - 73
61 - 45
54 - 86
56 - 59

1
3
2
4
4
2
4
6
7
8
8
8
9
9

1
2
3
3
5
6
6
7
7
7
7
10
10
10
9
10
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del 18 de desembre del 2018 al 8 de gener del 2019
EXPOSICIONS
‘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”.
Fins al 6 de gener.
Lloc fins al 30 de desembre:
Centre Cívic i Cultural
Lloc del 31 de desembre al 6 de
gener: Sala Delger
Organitza: Ajuntament de
Caldes de Montbui
“Encontres amb
l’Alquimista Josep Palau
i Fabre”
Fins al 31 de gener.
Un projecte creatiu a l’entorn
de l’obra de Josep Palau i Fabre,
en concret del seu poemari
L’Alquimista.
Lloc i organitza: El Centre
campanyes
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
de Montbui.
Lloc: seu de Creu Roja i
establiments col·laboradors
Organitza: Creu Roja CaldesPalau-Sant Feliu

desembre
dimarts 18
20.30 h · CONFERÈNCIA
“Els moviments populars a
Catalunya 1714-2018” a càrrec
de Josep Mª Solé Sabaté Lloc:
Sala de Cuines de Can Rius
Organitza: Caldes de Montbui
per la Independència

dimecres 19
16.30 h · ESPECTACLE
Espectacle dinamitzat per
l’artista Marisol Casas i
berenar de Nadal
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació Cultural
de la Dona

18 h · BOOK EXPRESS CLUB
“El libro salvaje” de Juan
Villoro, a càrrec de Cos de
lletra. Cal inscripció prèvia a
l’àrea Infantil de la Biblioteca .
Lloc i organitza: Biblioteca de
Caldes de Montbui.

dijous 20
17.30 h · CHRISTMAS STORY
Lloc i organitza: escola
d’idiomes New Horizons
20 h · PRESOS POLÍTICS
“Música per la llibertat dels
presos polítics.”
Lloc: plaça de l’Àngel
(Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes
20 h · CANTADA DE
NADALES
Lloc: plaça de la Font del Lleó
(al voltant de l’arbre)
Organitza: Associació de Veïns
i Comerciants del Casc Antic

divendres 21
10 h · INSCRIPCIONS
Finalitza el període
d’inscripcions pels cursos
de català.
Lloc: Oficina de Català de
Caldes. Les Cases dels Mestres.
Organitza: Consorci per a la
Normalització Lingüística.
11 h · ACTIVITAT
Pregant amb els sentits
Lloc i organitza: Fundació
Santa Susanna
18.30 h · CONCERT
Concert de violoncels, flautes i
guitarres, nadales i obres vàries
de l’EMM Joan Valls.
Lloc: Sala d’Actes de l’EMM
Joan Valls
Organitza: EMM Joan Valls
Col·labora: Ajuntament de
Caldes de Montbui

dissabte 22
09.30 h · CURS/SEMNINARI
Aromateràpia Bàsica a càrrec
de Irya Devi (Rosa Sánchez) i
Fermina Pérez Carmona. 40€.
Lloc i organitza: Yoga Ashram

15 h · FUTSAL MASCULÍ
St Andreu Sagrera - CN Caldes
Lloc: Pavelló Municipal
Francisco Calvo
Organitza: FCF
17.30 h · FUTSAL FEMENÍ
CN Caldes – Aliança Mataró
Lloc: Pavelló Municipal Teresa
Maria Roca i Vallmajor
Organitza: FCF
18 h · CONCERTPRESENTACIÓ
ORQUESTRA MUNICIPAL
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: EMM Joan Valls
Col.: Ajuntament de Caldes
20 h · HOQUEI MASCULÍ
Recam Làser Caldes – CE Noia
Freixenet
Lloc: Torre Roja
Organitza: RFEP

diumenge 23
12 h · FUTBOL
CF Caldes – Roda de Ter
Lloc: Les Cremades
Organitza: FCF
18 h · CONCERT CORAL
DE NADAL
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: Coral del Centre

dimarts 25
18.30 h · ELS PASTORETS
Els dies 25, 26 i 30 de desembre.
De Josep M. Folch i Torres.
Interpretació i les novetats del
Grup Escènic Casino.
Dirigit per Francesc Serra.
Lloc: Sala gran Casino de Caldes
Organitza: GEC
Col·labora: L’Electra Caldense

21 h · SOPAR DE CAP D’ANY
Lloc: Les Cases dels Mestres
Inscripcions i Organitza:
L’Esplai

dijous 27

19.30 h · GRAN CONCERT
DE CAP D’ANY
De Valsos i polques a càrrec de
l’Orquestra Jove Filharmònica
Catalana
Lloc i org: Casino de Caldes
Col·labora: JOFICAT i
L’Electra Caldense

ACTIVITATS DE NADAL
Els dies 27, 28 i 31 de desembre ,
i els dies 2, 3 i 4 de gener.
Activitats per a nens i nenes
amb edats nascuts del 2015
Inscripcions fins al 19
de desembre.
Lloc: Les Cremades
Organitza: CN Caldes
10 h · TALLERS DE NADAL:
ARBRE DE NADAL
Per a infants de 3 a 10 anys.
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: UCIC- Centre Comercial
20 h · PRESOS POLÍTICS
“Música per la llibertat dels
presos polítics.”
Lloc: plaça de l’Àngel
(Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes

dilluns 24
10.30 h · MISSA DE NADAL
Lloc i organitza: Fundació
Santa Susanna
10.30 h · TRENET DE NADAL
Els dies 24, 27, 28 i 29 de
desembre i 2, 3 i 4 de gener.
De 10.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h.
Organitza: UCIC- Caldes
Centre Comercial
17 h · PESSEBRE VIVENT
Lloc: Església de Santa Maria
Org.: Pessebre vivent de Caldes
18 h · MISSA DEL POLLET
Lloc: Església de Santa Maria
Org.: Parròquia de Santa Maria
19.30 h · IOGA
Classe de ioga cada dilluns, per
a adults i socis de l’ateneu.
Lloc: El Centre

dilluns 31

divendres 28
10 h · TALLERS DE NADAL:
PREPAREM EL CAP D’ANY
Per a infants de 3 a 10 anys.
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: UCIC- Centre Comercial
16.30 h · ELS PASTORETS
A càrrec del grup d’animació
Riure per Viure.
Lloc: Punt de trobada de la
Fundació Santa Susanna
Organitza: Fundació
Santa Susanna
Col·labora: Associació
Jardí Santa Susanna

diumenge 30
11.30 h · VISITA DEL
PATGE REIAL
Lloc: plaça Moreu
Organitza: Comissió de Reis

gener
dimarts 01

dimecres 02
17 h · TALLER DE NADAL:
MÀSCARES I
MAQUILLATGE
Per a infants de 3 a 10 anys
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: UCIC- Centre Comercial

dijous 03
17 h · TALLER DE NADAL:
ELS 3 REIS I MAQUILLATGE
Per a infants de 3 a 10 anys
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: UCIC- Centre Comercial
20 h · PRESOS POLÍTICS
“Música per la llibertat dels
presos polítics.”
Lloc: Ppaça de l’Àngel
Organitza: ANC de Caldes

divendres 04
10 h · TALLER DE NADAL:
FANALET DE REIS
Per a infants de 3 a 10 anys
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: UCIC- Centre Comercial

dissabte 05
18.30 h · CAVALCADA DELS
REIS MAGS
Des de la zona el Tint fins a la
pl. Font del Lleó
Organitza: Comissió de Reis

HORARIS DE NADAL D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Tots els equipaments estaran tancats els dies festius de Nadal, Sant Esteve, Any Nou i Reis.
Ajuntament (Oficina d’Atenció a la Ciutadania): Tancada els dies festius assenyalats al calendari. | Arxiu Municipal: Tancat del 20 al 27 de desembre (ambdós inclosos). | Biblioteca: Tancada
del 24 de desembre l’1 de gener (ambdós inclosos). | Banys Termals El Safareig: Tancat el 25 i 26 de desembre i l’1 i 6 de gener i també, com és habitual, els dilluns i els dimarts durant tot el
dia i els dimecres i els dijous al matí. | Caldes Emprèn: Tancat el 31 de desembre. | Camp Municipal de Futbol: Tancat els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1 i 6 de gener. Les vigílies de festiu
entre setmana només s’obrirà als matins. | Cementiri: Tancat el dies festius assenyalats al calendari i els dilluns. La resta de dies, obert en horari habitual (de dimarts a divendres de 8 a 18 h i
dissabtes i diumenges de 9 a 14 h). | Centre Cívic i Cultural: Tancat els dies festius assenyalats al calendari i els següents: 24 i 31 de desembre i el 5 de gener. La resta de dies, horari de 17.30
h a 20 h. | Ràdio Caldes: Finalitza les emissions en directe el 20 de desembre i les reprèn el 7 de gener. | Centre Obert Buimont: Tancat del 22 de desembre al 7 de gener. | Complex Esportiu
Les Cremades: Tancat els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1 i 6 de gener. Les vigílies de festiu entre setmana només s’obrirà als matins. | Deixalleria: Tancada els dies festius assenyalats al
calendari i els dilluns. La resta de dies obrirà en l’horari habitual (dimarts de 16 a 19 h; de dimecres a divendres de 9.30 a 13.30 h i de 16 a 19 h; dissabte de 9 a 15 h; diumenge de 9h a 14.30 h).
| Escola d’Adults: Tancada del 22 de desembre al 7 de gener. | Espai Jove El Toc: Tancat del 23 de desembre al 7 de gener. | Museu Thermalia / Oficina de Turisme: Tancat el 25 i el 26 de
desembre i l’1 i el 6 de gener tot el dia; Tancat cada dilluns. | GMSSA: Tancada els dies festius assenyalats al calendari. | Oficina de Català: Tancada del 24 de desembre al 4 de gener. | Oficina
d’Habitatge: Tancada del 24 al 31 de desembre. | Oficina Municipal d’Escolarització: Tancada del 22 de desembre a l’1 de gener. | Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC):
Tancada els dies festius assenyalats al calendari. | Pavelló Municipal Bugarai: Les Cremades i Torre Roja: Tancat els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1 i 6 de gener. Les vigílies de festiu
entre setmana només s’obrirà als matins. | Punt de Voluntariat: Tancat el dies festius assenyalats al calendari i del 24 de desembre al 2 de gener. | Servei de Borsa de Treball, de Club de
Feina i Feina +16: Tancat els dies festius assenyalats al calendari. | Servei d’Empresa: Tancat del 27 al 31 de desembre. | Servei de Formació Ocupacional: Tancat el 21 i el 24 de desembre.
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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

93 865 00 97 · C. Forn, 5-7

“Nadal és el dia que uneix
tots els temps.”

Farmàcia La Rotonda

> Alexander Smith

93 865 26 45 · C. Folch i Torres, 4

Farmàcia Codina

93 865 58 98 · Pl. Lluís Companys, 4

La recepta calderina

Rostit de Nadal

(Pollastre amb prunes i pinyons)

Farmàcia Neus
93 862 21 93 · C. Santa Teresa, 8

Farmàcia R.T. M.
93 865 41 46 · Av. Pi i Margall, 36

Farmàcia Ruano
93 865 05 66 · C. Sabadell, 45

Farmàcia Tarruell
93 865 09 97 · C. Sant Ramon, 7
		
Farmàcies de guàrdia (de 22 a 00.30 h).
A partir de les 22 h, acabat l’horari
habitual de cada farmàcia, i en cas
d’urgències farmacològiques, cal trucar
a la Policia Municipal (T| 93 865 41 41).
Allà us informaran de la farmàcia de
torn, que obrirà per prestar-vos el servei
d’urgències fins a les 00.30 h. A partir
de les 00.30 h, el servei de farmàcia
de guàrdia es deriva a la Farmàcia
Viñamata (c. Museu, 20; Granollers).

DEFUNCIONS
16 de desembre · 76 anys
juana córdoba expósito
12 de desembre · 91 anys
CATALINA MARTÍ MARTÍ
10 de desembre
SILVESTRE TORRA CAMIS
8 de desembre · 70 anys
RAFAEL MUÑOZ ORTIZ
8 de desembre · 101 anys
PLÁCIDO ORTEGA CABRA
7 de desembre · 72 anys
ISABEL MORENO RUIZ
6 de desembre · 66 anys
JOSE VILA CALLES
4 de desembre · 85 anys
ANA DÍAZ LÓPEZ

Ingredients
1 pollastre de pagès (ecològic millor)
2 cebes trinxades
6 alls sense pelar
100 g de llard de porc
1 copa de brandi
1 copa de vi blanc
200 g de prunes amb pinyol
un grapat de pinyons
1/2 branca de canyella
pebre negre
dues fulles de llorer
aigua

Començarem per desfer una mica de llard amb una mica
d’oli d’oliva, que ens servirà per enrossir el pollastre. En
aquesta ocasió he aprofitat l’oli de fer un altre rostit d’ànec.
Salem i empebrem tot el pollastre, després de rentar-lo
be de sang, el daurarem a poc a poc. Mentre es daura el
pollastre, anirem tallant la ceba a trossos grans i els alls
sencers, amb pell i tallats per la meitat. Sofregirem la ceba
amb l’all i un branca de canyella, que deixarà anar gran
aroma. El llorer també l’hi posem. Ho heu de sofregir 3 o
4 minutets, fins que agafi una mica de color tot plegat. A
continuació, afegiu-hi tot el pollastre i barregeu-ho bé. Se·
guidament, hi posarem un got de brandi i al mateix temps
un got de vi blanc també. Ho tapem i deixem que s’eva·
pori l’alcohol durant uns 10-15 minuts a foc mitjà. A conti·
nuació, hi tirarem aigua calenta fins gairebé cobrir tot el
pollastre. Deixarem que es cogui a foc lent durant 60-70
minutets. Tot dependrà del tipus de pollastre, però pot ar·
ribar a estar una hora i mitja. El millor, sempre, serà tas·
tar què tal està la carn. Tapeu-lo i vigileu sovint, que no hi
falti aigua. Afegiu-ne si cal. Quan faltin uns 20 minuts per
acabar definitivament la cocció del pollastre, hi tirarem
els pinyons i les prunes. Ho remenarem una mica, sense
malmetre les prunes, i rectificarem de sal.
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Curiositats

Propietària de la llibreria Joc de Paraules

Marina
Meneses
Amate

Fa tres anys i mig va obrir a la plaça de l’Església
la primera llibreria especialitzada de Caldes,
on hi va arribar fa més de 20 anys. Creu que cal
potenciar el nucli antic, ara que ja s’ha remodelat
totalment. Sant Jordi i ara, el Nadal, són els
moments més forts pel que fa a les vendes.

Jordi Rius
· Per què vas decidir obrir una llibreria infantil i juvenil a Caldes?
Feia gairebé 15 anys que treballava en una
multinacional i, després d’un any rumi·
ant-m’ho, vaig pensar que no volia passar
la resta de la meva vida dedicant-m’hi.
Volia fer alguna cosa que m’agradés.

J. SERRA

· Sempre havies volgut una llibreria?
Sí, sempre. Vaig fer una aturada d’uns
dos anys i vaig pensar molt bé en el
projecte. Obrir una llibreria sobre el
paper és un somni però, és clar, calia
tenir el projecte clar. Vaig decidir ori·
entar el negoci cap al tema infantil per·
què vaig veure que és el que tenia més
sortida, ja que no hi havia cap oferta a
Caldes i és el que tenia més potencial.

“Vaig orientar
el negoci al tema
infantil perquè veia
que tenia potencial”

Del 18/12/18 al 08/01/19

· Per què justament un llibreria infantil i juvenil?
Ja tenia les filles i em vaig començar a in·
teressar pels àlbums il·lustrats i els con·
tes infantils, que em van agradar molt.
· Les teves filles fan d’assessores de
la llibreria?
Elles m’orienten. Em fixo en allò que elles
es fixen. Llegeixen coses que van sortint
i després em diuen què els ha semblat.
· Costa molt fidelitzar un client fix
tan especialitzat?
Crec que no. Tinc un públic fidel. Ve gent
esporàdica i sempre veus cares noves
però te n’adones que la gent repeteix.

· La tasca de la teva llibreria és
molt important perquè està formant futurs lectors. Veus que
aquells nens que hi havia en edat
preescolar segueixen llegint?
Evidentment que hi ha de tot però
sí que és veritat que els nens que
amb prou feines amb 1 any els seus
pares els compren llibres de roba
o de bany, que els seus pares tenen
llibres a casa... Això hi ajuda molt.
També la presència de germans
que llegeixen és important.
· Ara, per Nadal, es regalen molts
llibres infantils i juvenils?
Acostuma a ser un bon regal. En
aquesta època es busca un llibre
més de regal, que tinguin coses i
que puguis fer coses... jo els dic els
llibres joc. Quan em diuen que a un
nen no li agrada llegir i no saben
si comprar-li un llibre, jo els dic
que hi ha molts llibres. Un atles,
per exemple, i per aquí els pots en·
ganxar a moltes coses.
· Recomana’m alguna novetat
per a aquestes festes.
Per a una edat d’uns 9 anys, El meu
primer llibre de la relativitat (Edito·
rial Joventut), que explica molt bé
els conceptes del temps, de l’espai,
del moviment. L’agafa un adult que
no en sap gaire i li acaba agradant.
També hi ha el llibre joc Desafia la
teva ment amb 25 misteris de la història (Zahorí Books) que és un llibre

d’enigmes. Per a més petits, he triat
una col·lecció de Combel sobre els
colors vermell, blau, groc i verd.
· M’imagino que també hi ha una
edat molt difícil, que és la joventut?
Es perden bastants lectors a
aquest edat. Els centres de secun·
dària els absorbeix més, tenen lec·
tures obligatòries, a diferència de
les escoles de primària, que dei·
xen triar els llibres. Als instituts
les lectures obligatòries potser els
desenganxen de la lectura.
· El moment fort d’una llibreria és
Sant Jordi. El teu establiment està
justament al nucli antic de Caldes.
Trobes que seria una bona solució
fer-hi actes per Sant Jordi?
Seria una bona oportunitat. La ve·
ritat és que el nucli antic de la vila
l’han deixat molt maco, però s’hi han
de fer coses perquè dia a dia la gent
hi passi. I no tant fer coses com recu·
perar-les. Hi ha molta gent gran que
viu per la zona que necessita els ser·
veis que abans hi havia al nucli antic i
els comerciants volem que passi gent
perquè ens conegui i entri a les boti·
gues. També fem coses des de l’As·
sociació de Veïns i Comerciants del
Casc Antic perquè la gent vingui a
conèixe’ns. Ara, el dia 20 farem na·
dales a la plaça de la Font del Lleó.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

