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Aspecte de la primera planta del pàrquing totalment finalitzat, hores abans de ser inaugurat dissabte passat. L’equipament compta amb dispositius lluminosos que indiquen les places disponibles. > J. Serra
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CONTRACTE AMB VIAS Y
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HA UNA NOVA LICITACIÓ
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REQUERIR LA
DOCUMENTACIÓ A
ROGASA

ROGASA RENUNCIA
AL CONTRACTE

EL PLE ADJUDICA
L’OBRA A ACSA

SE SIGNA EL CONTRACTE ENTRE
L’AJUNTAMENT I ACSA OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS SA AMB
UNA PREVISIÓ D’EXECUCIÓ DE
L’OBRA DE 7 MESOS

INICI DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA.
ELS CORRENTS D’AIGUA I LES
GRANS PEDRES DEL SUBSOL
SÓN ELS MOTIUS PRINCIPALS
DE L’ENDARRERIMENT

30/06/16

INAUGURACIÓ | EQUIPAMENT

02/02/19

El municipi estrena el nou
pàrquing Centre-El Sindicat
El nou aparcament tindrà 150 places repartides en dues plantes i els residents tindran dues hores gratuïtes
fotogaleria a: www.calderi.cat

D’esquerra a dreta, el regidor d’Urbanisme Vicenç Personat, l’alcalde Jordi Solé, el delegat del Govern a Barcelona Juli Fernàndez i el regidor d’Espais Públics Jaume Mauri inaugurant el pàrquing. > j. serra

U

Jordi Rius

na de les principals obres
públiques que s’han fet a
Caldes de Montbui en els
darrers anys va entrar en
funcionament diumenge
passat. El nou pàrquing soterrat de 150
places del Centre-El Sindicat ja és una realitat després que el ple de juny de 2016
aprovés el plec de clàusules pel contracte
de l’obra de l’aparcament. L’equipament
ha costat 3.038.169,66 euros, i ha estat finançat a parts iguals per l’Ajuntament i
la Generalitat amb les aportacions del pla
de barris. Dissabte, durant la inauguració
del també conegut popularment com a
pàrquing de les Hortes i de l’espai de passeig resultant a sobre de l’aparcament,
l’alcalde, Jordi Solé, va definir la instal·
lació “com un nou compromís electoral fet realitat. Avui presentem la realització d’un projecte que va començar
ara fa 4 anys, d’una idea que vam tenir
ja fa 8 anys i d’un reivindicació que és

3.038.169 €

és el cost de
l’aparcament
finançat al 50%
per l’Ajuntament
i la Generalitat

9 franges

de 60 m2
cadascuna a
la coberta del
pàrquing serviran
per a fer-hi horts i
zones enjardinades

molt més antiga que tot això: un aparcament que doni servei al centre històric i comercial del municipi”.
De fet, el nou pàrquing és molt més
que un aparcament perquè ha canviat
la fesomia de la zona. “M’he permès la
llibertat de dir que això abans era un
femer i el canvi ha estat brutal”, va
apuntar el delegat del Govern de la Generalitat a Barcelona, Juli Fernández,
durant la inauguració. El mateix Solé
ho recordava dient que “ara tenim un
espai ciutadà, que per sota és un aparcament i que per sobre és un espai de
trobada i de relació, de natura i d’horta, i un balcó cap a les hortes i la riera”.
L’alcalde de Caldes també va tenir paraules per aquells que es van oposar a la
construcció del pàrquing: “Alguns ens
deien que destruíem les hortes, res
d’això. El que hem fet és valoritzar i
millorar aquest espai”. A més, la coberta de l’aparcament fa alhora la funció de
passeig i espai per a la instal·lació d’horts
domèstics i socials i de zones enjardina-

des (amb 9 franges de 60m2 cadascuna)
que seràn a càrrec d’entitats de la vila
termal per mantenir una continuïtat visual i estètica, i també d’ús, amb la zona
de les Hortes de Baix de Caldes.
Amb la construcció del pàrquing
s’allarga tot el passeig de la Riera des del
pont Romànic fins a sota de la Fundació
Santa Susanna, un tram de gairebé dos
quilòmetres de passeig “que fa valer la
façana urbana de la Riera de Caldes i
tot aquest espai magnífic de patrimoni natural, històric i cultural”.
La construcció d’aquest nou aparcament també ha suposat l’alliberament
de l’espai que toca a l’església de Santa
Maria –l’anterior aparcament del Sindicat–, on l’1 d’octubre passat s’hi va inaugurar una plaça que porta aquest nom.
La construcció del pàrquing no ha
estat pas un camí de roses. “Amb aquesta obra hem patit molt, hi ha hagut
complicacions pel que fa a la construcció, administratives i d’adjudicació”,
admetia l’alcalde. La primera empresa

que va guanyar el concurs públic, Vías y
Construcciones, va renunciar a l’obra el
dia que havien de començar les obres el
febrer de 2017. La segona, Rogasa, també
hi va renunciar el maig d’aquell mateix
any. Finalment, a través d’una tercera adjudicació, la d’ACSA Sorigué, s’ha
pogut fer l’obra. Els treballs es van iniciar a finals d’agost de 2017 amb una previsió d’execució de set mesos. Els corrents
d’aigua i les grans pedres trobades al
subsol van endarrerir l’obra, que va finalitzar el gener de 2019. Al final, reconeixia
Solé, “valia la pena lliurar totes aquestes petites batalles que hem hagut de
vèncer durant aquest any i mig per
aconseguir aquest resultat final”.
El funcionament del nou aparcament serà semblant a la zona blava en
superfície. Una hora tindrà un cost d’1,5
euros i tot el dia de 6 euros. Els residents
tenen dret a 2 hores gratuïtes. Gestionarà el servei l’empresa Serveis Municipals
“amb la qual no hem de garantir un retorn de la inversió”, constatava Solé.
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oPINIÓ
partits de l’oposició

El nostre posicionament és contrari a la construcció del pàrquing. Simplement cal esmentar
que 143 places d’aparcament són
3 milions d’euros i 3 pisos destinats a habitatge social són 260.000
euros aproximadament. Per tant,
en aquest poble actualment hi ha
un problema de prioritats.

Calia dissenyar una política municipal
de mobilitat integral en tot el municipi que defineixi els espais d’aparcament definitius, el tipus i cost d’estacionament, els circuits de mobilitat més
eficients, etc. Alhora, era necessari dimensionar correctament el projecte
de l’aparcament i adaptar-lo el millor
possible als hàbits de mobilitat.

reacció
salvem les hortes

El projecte del pàrquing va generar una resposta ciutadana que es
va aplegar al voltant de la plataforma Salvem les Hortes. L’entitat va
portar a terme diferents accions, com la recollida de 1.000 signatures
per demanar l’aturada de les obres de l’aparcament. Entre d’altres, reclamaven una consulta a tot Caldes per si es volia o no l’aparcament.
L’equip de govern –format per ERC– sempre ha defensat que la construcció de l’aparcament era una prioritat que formava part dels seus
compromisos electorals. El Calderí ha intentat contactar amb l’entitat perquè donés la seva opinió però ha estat impossible. Al seu perfil
de Facebook, divendres hi adjuntaven una imatge d’un camió de les
obres amb aquest missatge: “Se’n van amb la nostra terra, i al seu
lloc hi deixen formigó, asfalt i cotxes. Demà dissabte inauguraran
aquesta destrossa amb el somriure de qui vol que el votin. 2.000
m2 d’horta... gairebé 3 milions d’euros. Quantes legislatures més
podran aguantar les Hortes de Baix?”

La nostra postura sempre ha sigut
contrària a la seva construcció. Considerem que és una inversió desproporcionada per a la nostra vila, a més
que no soluciona el veritable problema de la mobilitat a Caldes. La solució
no és aparcar, la solució passa per fer
unes voreres pràctiques perquè puguem moure’ns a peu amb facilitat.

Sempre vam manifestar el nostre
desacord tant en la ubicació com
en la magnitud del projecte (a data
d’avui s’ha incrementat un 19 % de
la licitació) i encara no tenim el
cost final! Per la nostra part, fins
i tot es van presentar al·legacions,
que van ser totalment rebutjades
per l’equip de Govern.

Hem manifestat diverses vegades que
no estem gens d’acord amb el lloc on
s’ha construir. Hi havia altres opcions
més funcionals i el cost no hagués estat
tan elevat. Al ple vam aprovar unes factures de preus contradictoris que augmenten un 19% el preu d’adjudicació.
Ja veurem quin serà el cost real final .
Tampoc creiem que fos una prioritat.

el calderinòmetre
quÈ en pensen els calderins, del nou pàrquing?

CONXI SÁNCHEZ
Considero que hi havia coses més
prioritàries. El cost que ha suposat es podia haver invertit en altres
qüestions, com l’habitatge social. A
més, a molts no els ha agradat l’espai on s’ha construit, per les hortes.

JORDI CASASAMPERE
No en puc donar una opinió ferma
perquè no n’estic gaire informat.
Entenc que la gent que hi tenia les
hortes es pot haver vist afectada,
però d’entrada tampoc em sembla
malament, l’aparcament.

FELICIA ARIAS
Em sembla perfecte, perquè crec
que fan falta moltes places per
poder aparcar amb facilitat al centre. Quan vens, no trobes aparcament, i acabes deixant el cotxe al
Caprabo, que és on trobes lloc.

MANUEL BRAVO
Em sembla molt bé el nou aparcament ubicat al centre. Gràcies a
aquest, hi haurà més aparcament i
serà més fàcil trobar lloc en aquesta zona. Tot i que s’ubica als horts,
crec que ha estat una obra positiva.

MARTA PALLARÈS
Em sembla bé el nou pàrquing,
perquè a Caldes cada vegada hi
ha menys aparcament. Tot i que
sap greu que hagin hagut de treure
horts, encara en queden!, i a vegades s’ha de fer una mica de sacrifici.

VICENTE LINARES
Tot el que faciliti poder venir al centre em sembla fantàstic. A mi m’anirà molt bé perquè visc en una urbanització i quan baixo per venir al
centre sempre m’és força complicat aparcar.
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Paquets turístics termals a només un clic
Ja es poden adquirir experiències 100% calderines que permetran
descobrir els infinits atractius de la vila a preus assequibles

Del 05 al 18 de febrer de 2019

TURISME | PROMOCIÓ DE LA VILA

Els 74 ºC, el reclam de la
nova campanya d’enguany
Els anuncis ja circulen en dos busos Sagalés

Redacció

B

anys termals al Safareig, visita guiada al
nucli antic, entrada
al Museu Thermalia i un dinar en un
restaurant local. Aquestes són les
experiències calderines que s’ofereixen a través dels nous paquets
turístics i que ja es poden adquirir a través del web www.visiteucaldes.cat.
La plataforma digital inclou aquest
nou servei que facilita als usuaris,
procedents d’arreu del món, reservar un dia de descoberta del municipi per gaudir dels infinits atractius de la vila calderina.
“Amb aquests nous paquets, intentem explicar que Caldes és un
poble extraordinari, on els visitants poden gaudir d’un dia fabulós tot descobrint racons imprescindibles que no es poden perdre
abans de marxar, com l’epicentre d’aquests paquets, que són
els banys termals”, explicava Isidre Pineda, regidor de Turisme i

Els dos autobusos Sagalés mostrant els anuncis de Caldes. > i. hijano

Isidre Pineda acompanyat de representants de restaurants locals. > I. HIJANO

Termalisme, qui afegia que “pretenem, també, posar-ho fàcil i així
gaudir d’una experiència còmoda i prou assequible”.
Fins a sis establiments gastronòmics s’han adherit al projecte: El
Cafè del Centre, El Remei, Festuk
Cafè, Masia El Pasqualet, Na Ma-

drona i Termes Victòria. Entre tots
aquests es podrà escollir l’opció
preferent. En funció dels serveis i
dies de la setmana contractats, els
preus dels paquets oscil·laran entre
19 i 43 €. La validesa serà d’un any,
i en breu també es podran adquirir
en forma de xecs de regal.

Durant any i mig, dos autobusos de l’empresa calderina Sagalés que
fan el recorregut diari Caldes-Barcelona mostraran, a la part posterior, els anuncis de la nova campanya de promoció de la vila.
La temperatura de l’aigua termal calderina, una de les més elevades
d’Europa, esdevé el centre d’atenció de la publicitat aprovada per la
Taula de Turisme i que ha engegat l’Ajuntament de Caldes amb la col·
laboració de Sagalés: “L’empresa calderina creu i confia en la promoció del poble i, per tant, ha estat fantàstic poder sumar-nos plegats en aquesta campanya, que esperem que tingui impacte i que
segueixi portant el nom de Caldes al nostre públic més proper”,
explicava Isidre Pineda, regidor de Turisme i Termalisme.
Els dos vehicles “seran molt visibles a la carretera, a l’autopista i a
l’entrada de Barcelona, un dels punts importants on esperem que
tingui un fort impacte publicitari per fer venir gent cap a Caldes”,
explicava Ramon Sagalés, conseller delegat de l’empresa de transport.

FORMACIÓ | UNIVERSITAT POPULAR DE CALDES

L’UPCM encara un nou quadrimestre
El 10 de febrer se celebrarà l’acte inaugural a El Centre
La Universitat Popular de Caldes de Montbui, projecte impulsat
per un grup de persones sòcies de
l’Ateneu Democràtic i Progressista
i que ja ha merescut algun reconeixement, escalfa motors de cara al
nou quadrimestre del curs.
El període d’inscripcions es va
obrir el 15 de gener i es tancarà de
manera oficial l’11 de febrer, dia en
què comencen les classes. Un dia

abans, diumenge 10 de febrer, a les
18:30 hores, se celebrarà l’acte inaugural del quadrimestre amb la
conferència “Claus simbòliques de
la catalanofòbia” dirigida pel doctor
en filologia i especialista en comunicació intercultural Miguel Peyró.
L’UPCM encara un nou període formatiu amb un ventall renovat de
matèries i formats. En total, s’oferiran 14 assignatures: algunes de

noves, com Cooperació Internacional o Filosofia Contemporània; d’altres que es recuperen, com Dansa
Lliure, i d’altres que incorporen una
segona part, com Salut i Natura II.
Aquest curs ha començat amb un
increment del 50% d’alumnes en relació al curs anterior, i al llarg del
primer quadrimestre han seguit els
14 cursos proposats un total de 123
persones matriculades.

educació | ins manolo hugué

Visita guiada a les instal·lacions de TV3
Un grup d’alumnes va viure el directe de la comunicació audiovisual
Els alumnes de 3r d’ESO del centre de secundària calderí Manolo
Hugué van visitar el passat dilluns
28 de gener, les instal·lacions de
TV3 en el marc de la matèria optativa de música “El taller de mitjans audiovisuals”.
En l’assignatura, els estudiants treballen el llenguatge i la comunicació audiovisual; per tant, “aquesta
experiència ha estat molt enri-

quidora i positiva, els alumnes
han gaudit molt”, comentava Eva
Ruiz, professora de música del centre d’ensenyament.
Durant la sortida, els alumnes van
anar gravant la visita amb una càmera que els van deixar per a l’ocasió, van visitar quatre platós diferents i van poder veure com es
gravava en directe el programa
Cuines, emès al migdia.

aniversari | ins manolo hugué

El centre celebra 30 anys de classes
El dilluns passat, 28 de gener, la junta directiva de l’Institut Manolo Hugué comunicava que el divendres 10 de maig se celebrarà un
sopar en motiu del 30è aniversari de l’equipament calderí.
L’acte coincidirà amb la publicació del llibre escrit per Lupe Prades i
Xavier Morràs, ambdós exprofessors del centre educatiu de Caldes,
que han recollit en l’obra la història de l’institut més antic de la vila.
L’esdeveniment commemoratiu pretén convertir-se en un espai festiu
i de trobada entre tota la comunitat educativa que ha format part, al
llarg d’aquests 30 anys, del Manolo Hugué; un dia en què tant professors com estudiants de les diferents generacions que hi han passat rememorin plegats els temps viscuts a l’institut.
Per aquest motiu, totes les persones que hi han estat vinculades al
llarg d’aquests 30 anys estan convidades a l’esdeveniment, que encara es troba en fase de preparatius.
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SERVEIS | GENT GRAN

JUSTÍCIA | 1-0

Caldes signa un conveni amb el Col·legi d’Advocats de Granollers per atendre la gent gran

La Fiscalia arxiva
la investigació
contra l’alcalde

L’Ajuntament de Caldes de Montbui ha tornat a confiar en una proposta derivada del Col·legi d’Advocats de Granollers, i s’ha convertit,
novament, en el primer municipi
de la comarca en la prestació de
nous serveis jurídics a la ciutadania. En aquest cas, es tradueix en
l’assessorament i orientació jurídica gratuïta adreçada a la gent
gran: “Amb el Col·legi d’Advocats
de Granollers tenim una relació
històrica molt bona. Vam ser els
primers del Vallès Oriental a signar un conveni amb ells per a la
intermediació hipotecària, i ara
presentem un servei innovador
pel qual tornarem a ser pioners”,
explicava Isidre Pineda com a alcalde accidental.
A partir de demà, dimecres 6 de febrer, una tarda a la setmana cada
quinze dies, la lletrada del Col·legi
d’Advocats de Granollers, Ingrid
Pin, rebrà aquelles persones grans
amb inquietuds i necessitats jurídiques a Les Cases dels Mestres.
El nou servei consisteix en l’oferiment d’orientació, informació i assessorament jurídic, gratuït, en aspectes legals dels drets de la gent
gran com, per exemple, prestacions
socials, incapacitats, hipoteques,
possibles maltractaments, etc.
“Des del Col·legi d’Advocats vam
detectar les necessitats específiques d’aquest col·lectiu; un grup
molt sensible i de vegades en si-

Arran dels fets i conseqüències de
l’1 d’octubre de 2017, diversos alcaldes de diferents poblacions catalanes on es va celebrar el referèndum van rebre la notificació de ser
investigats per la Fiscalia. Va ser el
cas de l’alcalde de la vila de Caldes
de Montbui, Jordi Solé, també eurodiputat d’Esquerra Republicana.
El dimarts 22 de gener, la Fiscalia notificava novament a Solé que
s’arxivaven les diligències informatives incoades a la Fiscalia del Tribunal Suprem per possible delicte
de desobediència en el marc del referèndum de l’1 d’octubre de 2017 a
la vila calderina.
El consistori local ha informat que
l’arxiu de les diligències es produeix
“per no existir indicis de responsabilitat criminal en l’actuació regida
per l’alcalde de la localitat, qui ostenta la condició d’eurodiputat”, segons dicta el decret de la Fiscalia.

Pioners en assessorament jurídic gratuït

D’esquerra a dreta, Mª Pilar Aznar, regidora de Gent Gran; Isidre Pineda, alcalde accidental; Josep Medina,
degà del Col·legi d’Advocats de Granollers, i Ingrid Pin, l’advocada que realitzarà el servei a Caldes. > I. HIJANO

tuació de risc i més especialment en moments de crisi com
els temps actuals”, explicava el
degà del Col·legi d’Advocats de
Granollers, Josep Medina. “Davant aquesta situació de desprotecció, en què la gent gran
pot no saber trobar les respostes més adequades, aquest nou
servei permet, de manera privada i dins de l’àmbit de les per-

sones grans, que un o una professional els pugui explicar les
millors solucions al seus problemes”, seguia explicant Medina.
L’advocada assignada pel Col·
legi que oferirà aquest nou servei
a Caldes atendrà les sol·licituds
presentades a la secretaria de
l’equipament i tindrà la potestat
d’iniciar els tràmits que corresponguin a cada cas “i si la per-

servei de mediació | balanç

sona té dret a l’assistència jurídica gratuïta”, afegia Medina.
Aquest nou servei s’emmarca dins el projecte de Caldes de
Montbui Ciutat Amiga de la Gent
Gran, “en què es persegueix la
voluntat de fer de Caldes de
Montbui una ciutat més propera i amable amb la gent gran”,
comentava Mª Pilar Aznar, regidora de Gent Gran.

jornada republicana | erc caldes

El Punt de Mediació gestiona 78 casos durant l’exercici anterior

Aquesta tarda, parlem de Caldes

Amb motiu del dia Europeu de la
Mediació, celebrat el 21 de gener,
l’Ajuntament de Caldes de Montbui
va fer públiques les dades relatives
a l’activitat durant el 2018 del Servei de Mediació que ofereix el consistori local des del 2015.
Al llarg de l’any passat, el Punt de
Mediació de Caldes ha atès una
vuitantena de casos, concretament 78 sol·licituds, de les quals
40 han estat directes i les 38 restants derivades d’altres serveis municipals i/o organismes. La majoria
dels conflictes que s’han treballat o
que encara s’estan treballant han
estat de tipus veïnal (26 casos), seguit del tipus familiar (18), escolars
(12), activitats econòmiques (10),
associatives (6), i les derivades de
l’ús i d’espais públics (6).
En qualsevol cas, els resultats
confirmen que la mediació és una
bona eina de resolució de conflictes, ja que la major part dels casos
tractats s’han resolt aconseguint
l’acord entre les parts afectades.
Entre les tècniques emprades per
part de l’equip de mediació desta-

Avui, dimarts 5 de febrer, a les 19 hores a Can Rius, tindrà lloc la segona Jornada Republicana organitzada per ERC de Caldes de Montbui. Durant la sessió es debatrà, de manera participativa, sobre la
promoció de la vila, i més concretament, sobre aspectes com el turisme, la cultura, el comerç i la cohesió social per incorporar noves
propostes de la ciutadania al programa electoral de les eleccions municipals d’aquest any.
Aquesta jornada segueix a la primera, celebrada el 22 de gener, en
què hi van participar unes 50 persones per debatre sobre el model
de poble que desitgen els vilatans. A l’acte, es va debatre sobre espai
públic i sostenibilitat, govern obert i la gestió dels serveis municipals.

Comparativa entre les tipologies de casos atesos el 2018. > CALDERÍ

quen les sessions individuals o conjuntes amb la finalitat de dialogar
sobre el conflicte, l’assessorament/
facilitació, els cercles de pau i els
espais de diàleg.
El Punt de Mediació de Caldes és
un servei gratuït que ofereix l’Ajuntament de la vila i que s’adreça a

totes aquelles persones, grups o
entitats calderines que es troben
implicades en conflictes que interfereixen en l’àmbit personal i comunitari. Per tal d’accedir-hi, cal
sol·licitar cita prèvia a l’Oficina
d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
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COMERÇ | PLA D’ACCIÓ

envelliment actiu | sortida

Els regidors Isidre Pineda i Núria Carné presidint la primera trobada de la Taula de Comerç de Caldes. > AJ. CALDES

La colla de caminaires calderins a Alella, dijous passat. > aj. caldes

Caldes celebra la 1a Taula de Comerç

Passeig pels entorns d’Alella

L’acte va comptar amb la participació d’una quinzena de comerciants

Dijous passat, 31 de gener, la colla de caminaires calderins va visitar
la població d’Alella tot passejant pels seus entorns.
Aquesta ha estat la segona sortida del curs, després de la primera, que va tenir lloc a la ciutat de Mollet del Vallès el 29 de novembre. La propera passejada se celebrarà el 28 de març, i finalitzarà el
cicle de passejades de la gent gran d’enguany, i del grup d’aquestes
quatre poblacions, amb la visita a Caldes de Montbui el 27 de febrer.
La vila termal forma part d’aquets intercanvi des del 2003. Els darrers cursos, la participació dels caminaires calderins ha estat molt
regular i sempre s’ha complert amb un grup força homogeni de 55
persones de mitjana.
El cicle de passejades s’adreça a la gent gran i forma part del programa esportiu local d’activitats d’esport, salut i qualitat de vida
que impulsa la Diputació de Barcelona des del 2001. Amb el propòsit d’incentivar l’envelliment actiu, el programa proposa passejades
adaptades al col·lectiu. Es caminen aproximadament entre 3 i 4 hores
distàncies entre 6 i 8 quilòmetres.

El 23 de gener, Les Cases dels Mestres acollia la primera trobada de
la Taula de Comerç de Caldes de
Montbui, presidida per la regidora de Desenvolupament Econòmic,
Núria Carné, i el regidor de Turisme i Termalisme, Isidre Pineda.
La reunió va comptar amb la participació activa d’una quinzena de
comerciants, els quals van proposar, compartir, debatre i consensuar accions de millora i de foment
del sector comercial a Caldes.

La trobada també va comptar amb
la presència d’experts en comerç
com Carles Gironés de PIMEComerç i Eva Cabrera, experta en
comerç i gerent de centres comercials urbans. Amb ells, el grup va
reflexionar sobre la importància
del sector comercial en un municipi, els nous models de consum que
imperen i sorgeixen en l’actualitat,
l’adaptació als canvis emergents, i
altres aspectes vitals en la millora
del teixit comercial local.

D’altra banda, el regidor Isidre Pienda va posar en comú l’experiència d’una Taula que funciona amb
èxit a la vila des de fa anys, la Taula
de Turisme del municipi.
A partir d’aquesta trobada, la Taula
de Comerç celebrarà noves reunions periòdiques a què s’hi podran
afegir tots aquells comerciants locals que se sentin interessats a formar-ne part i derivar les seves propostes de millora per incentivar i
fer créixer el comerç calderí.
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ERC Caldes de Montbui

Caldes mira més que mai a la
Riera i a les hortes

“E

s veu molt ampli, net i polit”. “Quines vistes
tan boniques que podrem contemplar ara a
la Riera de Caldes i a les hortes”. “S’ha convertit un espai que semblava un femer en un
lloc preciós”. “Això abans era un pipican, un
camí que no portava enlloc...” “… sí, fa uns anys en dèiem el caminito de la mierdas”. “És un encert posar els carros per recordar els orígens de la pagesia del nostre poble, com ha explicat
l’Alcalde.” “I l’aparcament soterrat amb aquesta paret de pedra
queda molt ben integrada, sembla una continuació del paisatge, no canta com una almeja.” “Mira que arriba a ser maco, sembla un balcó a la riera!” “Trobo que ha quedat molt ben integrat
perquè des de la plaça de l’1 d’octubre pots baixar fins aquí i seguir el Passeig de la riera...” “Hem guanyat un trosset de poble i
a més està al rovell de l’ou de Caldes!” “Sort que han fet les places de l’aparcament prou amples i també podrem circular bé dos
vehicles alhora, així ens estalviarem ratllar el cotxe!” “Trobo un
encert haver posat horts i jardins a sobre de l’aparcament”. “Em
sembla molt bé que els horts siguin per entitats sense ànim de
lucre de Caldes”. “El sistema de ventilació de l’aparcament és
natural, amb els forats a les pedres és ecològic i bonic.”
Aquesta setmana l’article no l’hem escrit de collita pròpia, l’hem
fet recopilant els comentaris que ens vau fer a la inauguració de
l’Aparcament Centre – El Sindicat dissabte passat. Amb aquesta construcció també s’ha guanyat un nou espai, un passeig enjardinat que compta amb uns horts de caràcter social. Gràcies a
tots per venir a la inauguració, també aquells que un dia es van
oposar a l’obra i que ara, un cop acabada, han volgut comprovar
com ha quedat. Fins i tot, en alguns casos, han reconegut que
s’havien equivocat i que efectivament aquest equip de govern no
volia fer malbé les hortes, sinó embellir encara més aquest espai
i, al mateix temps, solucionar un problema de manca d’aparcament. Conduir els cotxes a un lloc ordenat, també disminueix les
emissions de gasos dels vehicles que van donant voltes pel centre buscant aparcament. Només ens queda desitjar que entre
totes i tots respectem el nou espai i en puguem gaudir.

PSC Caldes de Montbui

Pressupostos socials per no
deixar ningú enrere

A

l nostre poble hi ha moltes persones dependents que necessiten recuperar l’ajuda a les
seves persones cuidadores, majors de 52
anys sense feina que mereixen un subsidi
quan ja no tenen atur per no caure en la pobresa, infants que potser no tenen cobertes les seves necessitats a causa de la situació que viuen a casa, estudiants que mereixen beques que es van retallar o joves que
volen marxar de casa, però que no han tingut cap ajuda
per poder fer-ho.
La proposta dels pressupostos generals de l’Estat presentats pel govern socialista de Pedro Sánchez inclouen
mesures per posar solució a totes aquestes situacions.
Així com es va apujar el salari mínim interprofessional
als 900 € o es van revalorar les pensions l’1.6%. I és per
la importància directa dels PGE en la ciutadania de Caldes, i també en el nostre Ajuntament, que vam presentar
una moció que buscava donar suport als PGE més socials que s’han presentat al nostre país, i més especialment
després dels anys d’austeritat i retallades que hem patit
de la mà del PP.
Però davant uns pressupostos útils per a la ciutadania, les
reaccions del nostre ple no deixen de sorprendre. Units
Per Caldes i el PP es van abstenir, i ens va sorprendre la
valentia de la regidora del PP. CiU i ERC hi van votar en
contra, barrejant el procés judicial dels polítics presos
amb negar-se a seguir fent política a les institucions, com
si no coneguessin les independències entre poders. Som
Caldes també hi va votar en contra, segons ells no creuen en el fet de fer els pressupostos, no sabem gaire bé
com creuen gestionar els diners. Suposem que tots plegats estaran més còmodes amb una pròrroga dels pressupostos del PP.
Nosaltres no.

Som Caldes

Assemblea oberta:
4 anys a l’Ajuntament

D

ivendres passat, dia 1, vam celebrar una assemblea oberta a la sala noble de Can Rius
per fer balanç de la legislatura. La intenció
principal era fer el retorn a tothom que va
donar suport a la candidatura de la feina
feta en tot aquest període. Resumir en una tarda quatre
anys ha estat una tasca molt interessant i enriquidora, des
de les propostes fetes a l’equip de govern que hem aconseguit fer seves, com les remunicipalitzacions, l’habitatge social o les polítiques feministes. Les mocions aprovades
i secundades. La nostra activitat al carrer amb els moviments socials en defensa del territori, l’habitatge social,
la sanitat pública, la lluita feminista i la participació activa, en cadascun dels dies clau que han succeït al nostre
país en aquest temps. Fer balanç dels fets és necessari per
poder veure el que no has fet bé, els punts en què necessites millorar i el que tornaries a fer mil cops igual. L’autocrítica, que a la política a l’ús és pràcticament inexistent,
és absolutament necessària en els temps que vivim. Pertanyem a una època en què s’han substituït la reflexió, el
respecte i el debat per la cultura del clatellot, i totes, malauradament, hem sortit perdent. Nosaltres mai hem volgut entrar en aquest joc, sempre hem volgut prioritzar els
objectius sobre les sigles i nosaltres mateixes. I això no
sempre s’ha entès. Per finalitzar, volem donar les gràcies
a totes les persones que van participar, a les que ens van
ficar davant el mirall i a les que no hi eren, però que sempre ens han ajudat en tot el que han pogut.

Junts x Cat Caldes

El 12 de febrer comença el
Judici a la Democràcia

L

Libertat als presos polítics!!

Moltes gràcies a tothom!!
Entre totes, tot!

Units per Caldes

Fair play en la política
calderina!

E

ns apropem a les eleccions municipals
d’aquest 2019. Des d’Units per Caldes ens
agradaria fer una reflexió a totes aquelles
candidatures que es presentin a les eleccions del mes de maig que ve.
És per això que des d’Units per Caldes ens agradaria poder
gaudir d’un bon fair play, argot que defineix els valors i
les formes de funcionar al món de l’esport que és extensiu a la política.
El fair play és una expressió de l’anglès que significa ‘joc net’.
És un concepte que es refereix al comportament honest i respectuós davant l’oponent. Aquest es caracteritza per posar en
primer lloc el gust de competir netament i gaudir per sobre
de l’ambició de victòria. En paraules més planeres: respecte
sempre davant del contrincant; no ofendre ni fer trucs per
confondre l’altra part, i, molt important, assumir la derrota
amb dignitat i gaudir la victòria amb senzillesa i respecte.
L’objectiu del joc net és evitar al màxim tota mena de conductes o comportaments que enlletgeixin la bellesa de les
poblacions o que estiguin fora del respecte de les normes
del jo, i que guanyi el projecte que aplegui més suport.
Tot plegat passa per subministrar una informació completa
i real que permeti al ciutadà tenir les eines necessàries per a
exercir el seu vot lliurement, no utilitzar els mitjans de comunicació (tant físics com electrònics) amb finalitats electoralistes, ser conscients que una part de l’obra de govern ha estat
executada amb l’acord d’altres forces polítiques i, no cal dir-ho,
tractar el contrincant polític amb el respecte que es mereix.
Per a Units per Caldes és fonamental un model de comportament que serveixi d’exemple també als nens i adolescents, que seran qui en la societat en què vivim podrien
copiar aquestes conductes i portar-les a la seva vida social,
empresarial o política. Un model per a tots els calderins!

* Aquest és l’escrit corresponent al Calderí del 22 de gener,
perquè no hem disposat de l’actualitzat per a aquesta edició

PPC Caldes de Montbui

Perquè i per a qui, l’aparcament?

C

al reconèixer al govern local que l’obra que
s’ha fet a la zona de l’entorn de l’església
ens ha aportat una reordenació de l’espai,
necessari des de feia temps, però dit això
se’ns generen moltes incògnites envers el
nou aparcament del Centre-El Sindicat. És un aparcament funcional per a tots els calderins i calderines? O per
millorar el comerç local?
Segons el govern, aquesta gran obra és per afavorir i millorar la mobilitat i fer-la més sostenible. Doncs bé, nosaltres ho posem en dubte, ja que no veiem quin benefici,
per exemple, tindran amb aquest aparcament els treballadors i estudiants de Caldes que es plantegin utilitzar el
transport públic per desplaçar-se a Barcelona, Sabadell,
Mollet o Granollers com feien fins abans que haguessin
de pagar zona blava a l’aparcament de l’estació, on podien deixar el cotxe estacionat i utilitzar el transport públic.
Així no afavorirem el transport públic, ni tampoc una mobilitat sostenible; tampoc s’activarà el comerç local de l’eix
comercial de l’avinguda Fontcuberta, que té mancances
d’aparcament; els veïns i veïnes tenen sort del servei que
fa l’aparcament del supermercat Dia. Així, doncs, entenem que tampoc tindrà cap incidència per al comerç de
Caldes i que tampoc donarà cap servei als ciutadans que
van al centre de salut i no troben lloc per aparcar.
Des del grup municipal del PPC ens reiterem en què
aquest aparcament no resol els problemes d’aparcament
reals que tenim els calderins i calderines. El lloc escollit no
és, ni molt menys, el lloc més adient, ja que per a nosaltres
l’aparcament de l’estació es l’aparcament del poble i per
al poble, funcional i pràctic. Amb una ampliació d’aquest,
haguéssim millorat les necessitats de tots els veïns i amb
un pressupost inferior al que s’ha construït, que segons
l’expedient el cost i les factures contradictòries aprovades, han augmentat més d’un 19%, de moment, el pressupost inicial de l’obra.
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Formigó i
cosmètica
> Jordi Galí
Vaig prometre que aniria a la inauguració de l’Aparcament de Les
Hortes i faria un comentari del
cava i els canapès. Malauradament
no sóc autònom, i no vaig trobar
ningú que m’hi volgués portar.
Avui, amb tot el temps del món, xanet
xanet i anar seient, m’hi he acostat.
Cal reconèixer que el resultat és força
digne. Ha quedat una plaça ajardinada i un gran balcó sobre les Hortes de
Baix. Segueixo sense entendre la covardia d’anomenar-lo Centre-Sindicat, quan és el pàrquing de Les Hortes.
El que sap greu són les mentides,
perquè et prenen per imbècil. Com
poden dir que faran horts a l’abast del
primer que passi? Com poden dir que
els horts seran per a les entitats? Ja
van dir que els donarien a les escoles,
i aquestes van dir que ni pensar-ho!
Que els horts escolars havien d’estar al pati i no mitja hora lluny! Després diuen que són per a unes entitats que encara no els han acceptat,
i que, si els accepten, els rebutjaran
de seguida que vegin que en realitat són horts del tio pilla i corre, és
a dir, jo treballo i tu culls.
Només hi ha dues maneres d’evitar-ho: tancant-los (ja em direu, en
què es transformaria aquell espai, rodejat per una tanca) o posant-hi vigilància: un nou xicot(a) d’aquests de la
gorra de plat. Aquest no seria “agent

de mobilitat” (potser sí, per què no?)
sinó agent d’horticultura. A aquest
pas tindrem agents per a tot, agents
de caques de gos, agents de circulació de patinets, agents de gent gran,
agents d’acollida a l’immigrant… després es passaran el dia xerrant, com
fan els de mobilitat.
Per lògica aquell espai ha d’acabar
sent un parc. Amb bon criteri s’hi
plantaran oloroses com les que ja
hi ha, però llavors el problema és
que a Caldes hi falten jardiners,
sinó mireu com estan els parcs deixats de la mà de Déu. Bé, ara no,
que venen eleccions i si cal es fan
hores extra o se subcontracten jardiners externs, però reconeixereu
que entre eleccions i eleccions els
parcs fan una mica de pena…
Globalment, dèiem, resultat digne,
Bé per les parets de gabions, que de
prop fan pena però de lluny fan el
seu efecte i no deixen que es vegin
els cotxes. I bé pels bancs; mirador
sobre les hortes que promou l’esport
del tir al pagès, ja sigui amb pots,
ampolles o escopinades.
I això és important, perquè havent
tancat i abandonat l’Ateneu Molí del
Ral, és convenient que els joves tinguin llocs on anar, i el balcó de l’Aparcament de les Hortes és ideal. Després de fer uns petes, i riure i beure
una mica es pot estavellar l’ampolla
contra l’hort de sota, amb onze metres de caiguda. Fins i tot es poden
fer competicions per veure qui arriba
més lluny o qui encerta la passarel·la.
Ja ho sabem, que hi haurà càmeres
i vigilància nocturna. Això hi dona-

rà més emoció, perquè caldrà anar
encaputxat i, quan es vegin venir els
llums del cotxe de la policia pel Raval
Canyelles, escapar-se per la plaça del
Sindicat o per les pròpies Hortes.
Perdoneu-me. No pretenc donar
idees als brètols, només preveure
uns perills que qui en tindria l’obligació sembla no haver-ho fet. Això sí,
reconec que ho faig de forma burleta,
cínica o divertida, com li vulgueu dir.

Efemèrides
segellades
> Quim Campistron
Se l’esperava al 2017, però s’ha endarrerit un parell anys. Mig món el
tenia i no els va costar gens emetre’l. Com s’acostuma a fer tard en
moltes coses pel llast inquisitorial que encara ronda a l’ambient,
quan per fi, l’evidència fa acceptar
el fet; es vol, però dol. Anava a dir
que, tanmateix, l’espera ha pagat la
pena; però no, ja que de dos, n’han
fet un. Les efemèrides haurien
d’haver estat dues: d’una banda, el
500 aniversari de la Reforma protestant; i de l’altra, el 450 de la publicació de la “Biblia del oso”, anomenada així per la il·lustració de
la portada. Qui sap si el retard en
l’emissió és una argúcia per tal de
que no hi figurés Luter, “la bèstia
negra”. Per acabar-ho d’adobar,

si el volia, m’havia de desplaçar a
Barcelona. Sort de les amistats.
Hi ha l’errada consideració d’incloure les esglésies evangèliques
dins el sac de les que conformen
la Reforma protestant. Però no en
són filles ni històricament ni doctrinal. Molt abans que Luter iniciés el seu camí reformat, ja hi havia
moviments clarament evangèlics
que retornaven a les arrels doctrinals, morals i vivencials de l’església del Nou Testament; uns es conformaven a reformar, per exemple,
els franciscans; i en general, les ordres mendicants. Altres, rupturistes, com els valdesos. Així, quan el
monjo alemany, blasmat i vilipendiat fins fa ben poc per la religió catòlico-romana, va iniciar la reforma a l’aprofundir en l’estudi de la
Bíblia, ja hi havia, arreu i des dels
temps de l’emperador Constantí,
grups de cristians que vivien al
marge de la religió oficial.
Pel que fa a la doctrina, també hi
ha diferències entre les esglésies evangèliques i les reformades.
Aquelles, per citar-ne una, no accepten cap sagrament, contràriament a les reformades, que en
tenen dos: el baptisme i l’eucaristia. I no cal dir-ho, amb la catòlicoromana. La diferència bàsica que
generen les altres rau en el fet que
les evangèliques només i únicament accepten com a font de doctrina, fe i conducta, la Bíblia.
Tanmateix, recorden amb alegria
la Reforma pels apreciables avenços que suposava, tant en l’ordre

espiritual com en el social i polític. Si no s’hagués avortat a sang
i a foc en els diferents regnes hispànics el nou moviment religiós, no
s’haguessin patit cinc segles d’endarreriment en tots els ordres.
Esglésies evangèliques, recolzades per entitats filatèliques i ajuntaments, són les que fa temps que
van demanar que s’edités un segell
commemoratiu sobre la Reforma.
Davant l’absurda argumentació a
la negativa de la Direcció General
de Correus, es va insistir, i al tardar en rectificar, s’ha topat amb el
450 aniversari de la publicació de
la primera Bíblia en llengua castellana, traduïda dels textos hebreus
i grecs. És obra de Casiodoro de
Reina, un dels monjos del monestir
de San Isidoro del Campo a Santiponce (Sevilla) que, juntament amb
altres companys seus adherits a la
Reforma i perseguits per la Inquisició, va veure’s forçat a fugir a Suïssa, on en va fer la traducció, amb
una tirada de 2.600 exemplars, dels
que n’han sobreviscut 32. La resta
ha sigut pastura de les flames inquisitorials. Actualment, però, es
distribueixen al món cada any més
d’un milió de les diferents revisions
posteriors de la traducció de Casiodoro de Reina, que la prenen com
a punt de referència.
Durant segles, religiosos i civils
amb l’autoimposada etiqueta de
vertaders cristians, s’han esmerçat
en prohibir-la, perseguir-la i cremar-la sense èxit, i és que el mateix
Jesucrist és qui l’avala (Lluc 21:33).
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L’ART amateur agrada més
El 31è TACA’M aixeca el teló amb l’obra de Yasmina Reza, que exposa com un quadre i el seu preu és capaç
d’amenaçar una amistat sòlida. La primera obra del concurs de teatre atrau un centenar d’espectadors a l’Stage
fotogaleria a: www.calderi.cat

Marta Puigdueta

“E

l Sergi s’ha comprat
un quadre. És una…
tela, si fa no fa, d’un
metre seixanta per un
metre vint, pintada
de blanc. El fons és blanc i, si mig acluques els ulls, s’hi poden entreveure unes
ratlles fines, transversals, blanques. El
Sergi és amic meu de fa molt temps. És
un xaval que ha triomfat, és dermatòleg
i amant de l’art. Dilluns passat vaig anar
a veure el quadre. El Sergi feia mesos
que el perseguia. Un quadre blanc, amb
unes ratlles blanques.” Així començava
Art, l’obra que ha encetat la 31a edició
del concurs de teatre amateur de Caldes de Montbui, el TACA’M.
Tot i que, entre els més de noranta assistents, qui més qui menys tenia
al cap la recent representació d’aquesta obra de Yasmina Reza, a càrrec de
monstres del teatre com Pere Arquillué, Lluís Villanueva i Francesc Orella.
El Grup de Teatre El Rossegall de Vilanova i La Geltrú va deixar el públic més
que satisfet. De fet, alguns s’atrevien a
afirmar que els havia agradat més la
posada en escena de la companyia amateur que l’escenari giratori del Goya.
El conflicte entre tres vells amics,
motivat per l’adquisició d’un quadre
blanc per part del Sergi amb un cost de
200.000 euros, vertebra la tragicomèdia Art. Una obra intel·ligent, enèrgica i
masculina que planteja un debat sobre
l’art contemporani i el valor de l’amistat.
Marta Ferrer, directora de El Rossegall, va destacar “el bon feedback del
públic i la possibilitat que ofereix el
TACA’M de seguir amb el teatre amateur”. Ferrer va explicar que participar
en aquest concurs “ja és un premi”.
Josep Manel Ferràs encarnava el
personatge més cínic, el Marc, i va admetre que ja feia anys que tenia ganes
de tornar a concursar, des del 2005:
“Aquí hi ha molt nivell, només que
et cridin a participar ja és un honor.
Ara el concurs és molt famós”. Ferràs va exposar el repte que suposava
presentar una de les obres més representades d’un autor viu: “Art és com
un Fórmula 1 del teatre, si agafes una
obra de segons quin calatge t’arrisques que si no agrada el problema siguis tu. Per això, ens hem acostat al
text amb molta responsabilitat i n’estem molt satisfets”.
Jaume Pieres, President de l’Ateneu Centre Democràtic i Progressista,
va assenyalar l’objectiu del TACA’M:
“El concurs vol ser una mostra del
que s’està fent arreu de Catalunya i,
és clar, el repte ha passat per la selecció de les obres. El jurat ha hagut
de triar vuit obres d’entre una setantena de propostes”.
Jaume Guarch, membre de la co-

Els protagonistes de l’obra ‘ART’ del Grup de Teatre El Rossegall de Vilanova i la Geltrú es fan un selfie amb el públic després de la representació. > q. pascual

La 31a edició

del TACA’M portarà
representacions
teatrals cada
diumenge fins al 24
de març a les 18 h
a l’Statge, Escola
d’Arts Escèniques

70

són les
companyies que
s’han presentat
al concurs, de
les que se n’han
escollit vuit

10

de febrer es
farà la següent
representació
del TACA’M: ‘El
florido pensil’
amb Cloteatre
de Barcelona

missió organitzadora del TACA’M, va definir la 31a edició com “la de la varietat,
perquè riurem molt, plorarem i fins i
tot passarem por”. Guarch va recordar que “l’any passat els grups van deixar el llistó molt alt i per tant l’objectiu d’enguany és mantenir el nivell”.
Un centenar de persones van omplir l’Stage. Entre els espectadors hi va
haver alumnes de les Cases dels Mestres, públic fidel i noves incorporacions. La pròxima cita del TACA’M serà
el 10 de febrer amb El Florido Pensil
d’Andrés Sopeña amb una adaptació
de Manel Guallar, que presenten els
Cloteatre de Barcelona.
Enguany el certamen revisarà els
clàssics amb una mirada contemporània
i presentarà els nous valors de la dramatúrgia catalana actual. Una de les característiques principals d’aquesta edició és que tots els grups concursants ja
han participat al TACA’M en una o més
ocasions, excepte el grup Fatalitats Teatre, que hi entra per primera vegada.
El públic continuarà exercint de
jurat popular del concurs i donarà lloc
a una de les dotze categories dels premis del certamen. El nombre total de
guardons entre els quals opten els vuit

grups de teatre amateur seleccionats
és de vint-i-sis.
El 31a TACA’M tindrà lloc íntegrament a l’Stage, l’Escola d’Arts Escèniques de Caldes, cada diumenge a les
sis de la tarda fins el 24 de març. Ara
bé, tot sembla apuntar que la 32a edició del certamen es podrà fer al teatre
rehabilitat de El Centre. L’entitat ha

rebut una subvenció de 150.000 euros
del Departament de Cultura de la Generalitat per impulsar les obres de restauració i modernització de l’Ateneu.
Entre aquests treballs d’adequació es
preveuen actuacions en espai escènic
i sonorització de la sala de teatre, amb
una capacitat que superarà els doscents espectadors.

El públic gaudint de la primera obra del TACA’M 2019 a l’Stage. > q. pascual

Del 05 al 18 de febrer de 2019

passada | sant antoni

CULTURA | 11

calderí / #41

campanya | thermalia

art | days like this

Nova Exposició a
la Sala Delger
DAYS LIKE THIS de Meritxell Solà
és la nova exposició temporal que es
pot veure des de el passat divendres
dia 1 de febrer a la sala d’exposicions
calderina. L’autora que és alumna
del Taller d’Art i arquitecte tècnic de
professió, ens proposa una sèrie de
dibuixos on el traç vibra amb la combinació potent dels colors. Aquesta
nova exposició es podrà visitar fins
el dia 17 de febrer.

EL PASS MUSEU,
passaport als museus
de la comarca

El sol acompanya la
passada dels Tres Tombs
Després d’haver d’ajornar la tradicional passada dels Tres Tombs
per la pluja, diumenge passat, 27 de gener, la climatologia va permetre gaudir d’aquesta festa tradicional. La jornada es va iniciar amb
el típic esmorzar del traginer, que es va oferir per a tots els participants de la cercavila. Els carrers de Caldes es van omplir per veure
la desfilada d’una vuitantena de cavalls i una quarantena de carros
que van participar a l’edició d’enguany. La carrossa guanyadora en
categoria artística va ser “La mina de Bigues”, de la Comissió Reis
de Bigues, que va recrear el carbó a la mina sobre el carro. D’altra
banda, en la categoria agrícola, el primer premi va ser per la carrossa
que portava per nom “Elaboració del Porc”. En aquesta edició també
es va poder veure el nou carro que estrenava la Facultat de Sant Antoni de Caldes, un carro amb les típiques llambordes com les que es
traslladaven, antigament, de la pedrera fins al poble.

El Museu Thermalia s’ha adherit a una
nova campanya de promoció de la comarca, juntament amb quatre museus
més, amb aquesta nova eina es podrà
gaudir de cinc experiències d’art i de
gastronomia del Vallès Oriental. Amb
aquest passaport, es podran combinar
visites guiades al Museu Thermalia,
de Caldes de Montbui; al Museu Arxiu
Tomàs Balvey, de Cardedeu; al Museu
de Granollers; al Museu Abelló, de Mollet del Vallès i al Museu de Montmeló; amb degustacions gastronòmiques
i activitats de descoberta de l’entorn.
En el cas de Caldes de Montbui, l’experiència que es proposa és un bany als
Banys Termals El Safareig. Cada una
de les diferents propostes, que combina una visita d’art i gastronomia, que
es pot gaudir per 25 €.

PROGRAMA | CALDES

PROJECCIÓ | DOCUMENTAL

Música secreta

“Fusells o pintades”

La productora de Caldes, Plans
Films, ha engegat un nou projecte audiovisual que porta per
nom Música Secreta, un format
online en què quinzenalment
oferiran monogràfics d’artistes
locals i internacionals amb entrevistes i actuacions a festivals
i sales de concerts de Catalunya.
La protagonista del primer capítol (www.musicasecreta.tv)
és la calderina Esther Condal.
A banda de parlar de música es
poden veure imatges de l’actuació que va tancar la passada edició del Festival Molí de l’Esclop.

Caldes Solidària va programar
el dia 1, a la Biblioteca, la projecció del documental Fusells o
Pintades, la lluita no violenta del
Sàhara Occidental del director
Jordi Oriola Folch. El documental tracta del conflicte que pateix el poble saharaui des de fa
40 anys i planteja com “l’acció
no violenta que estan portant
a terme els saharauis fa que
la lluita d’aquest poble formi
part del món nou que ve i que
estiguin construint una societat sana i fonamentada en els
drets humans”.
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11a posició a Catalunya dels alevins

L’esport calderí, ara també a Instagram

Una desena de nedadors i nedadores del CN Caldes de la categoria aleví van participar, el darrer cap de setmana, en el
Campionat de Catalunya d’Hivern celebrat a Lloret de Mar.
Els calderins van començar la competició classificant-se en
9a posició, però la darrera jornada van obtenir la 11a posició
final, respecte els 66 equips participants. Els joves nedadors i
nedadores van acumular fins a 6 diplomes en diferents proves.

L’Ajuntament de Caldes estrena nou perfil a Instagram amb el nom @
esportscaldesm. La nova acció de comunicació se suma al perfil creat
ara fa 6 anys a Twitter, també dedicat a l’esport calderí, i respon a la necessitat de tenir més presència en una de les xarxes socials més populars i de les més utilitzades pel públic més jove. Actualment, el consistori estima que la meitat de la població practica algun esport, existeixen
18 entitats esportives locals i s’ofereixen desenes de disciplines diferents.

PÀDEL | CN CALDES

Jordi Martí: “L’èxit del pàdel resideix
en què és un esport per a tothom”
El creixement exponencial de palistes en els últims anys situa el CN Caldes en un dels referents d’aquest esport a la zona
Albert San Andrés

A

ls anys 80 un nou esport de
pala arribava a Espanya.
Marbella era la primera
ciutat a construir una pista
de pàdel, un esport nascut
als 70 a Mèxic després que Enrique Corcuera modifiqués una pista de frontó que
tenia a casa seva. Des de llavors, el creixement exponencial d’aquest esport a tot
el món –principalment als països llatinoamericans i Espanya– ha estat espectacular i segons el Consejo Superior de Deportes, ja el practiquen quatre milions al
territori espanyol.
A Caldes ja fa uns anys que el
Club Natació Caldes va apostar per
aquest esport construint, fa cinc anys,
una pista que va sumar-se a les dues
existents. Llavors, l’esport començava
a créixer, però potser el que no s’esperaven era que ho fes tan ràpid. Un any
després feien dues pistes més i en uns
dies inauguraran dues noves que en
faran un total de set. Els 250 usuaris
del club, amb 130 federats i nou equips
en competició, han fet del pàdel un dels
esports més practicats a la vila.
“L’èxit del pàdel resideix en
què és un esport per a tothom. Socialment és molt nou i és en els últims
cinc anys en què ha crescut molt” explica Jordi Martí, dinamitzador del CN
Caldes i un dels responsables de la secció, juntament amb Xavi Iniesta, coordinador. “Passar la pilota a l’altra
banda del camp és relativament fàcil
per a qui no ha jugat mai. És molt més
fàcil que el tenis, ja que tens un vidre
al darrere, que si no arribes et torna
la pilota. Juguen quatre i no s’han de
moure tant com en el tenis. Juguen,
riuen, parlen i fan esport. Pot jugar
cadascú al seu nivell i es pot jugar
amb diferents edats” afegeix Martí.
El club nedador té diferents nivells i edats, que comencen a l’escola
de pàdel, on Fran Rodríguez, 75è al rànquing català, és un dels professors, i arriben a jugadors a la vora dels 70 anys.
Una cinquantena de nens des dels vuit
als 15 anys formen part de l’escola, on
entrenen un parell de dies a la setmana i els dissabtes juguen entre ells, es
coneixen gràcies a l’esport.

Al pàdel, “en poc temps s’evoluciona molt i això és el que més enganxa d’aquest joc, ja que veus que vas
aprenent molt ràpid. Pots practicar
i pots fixar-te en els altres i així vas
agafant nivell, tot i que d’aquí a ser
professional hi ha un món, ja que és
un esport molt tècnic” remarca el dinamitzador, sobre un esport en què els
professionals poden arribar a guanyar
més de 100.000 € l’any.
Al rànquing mundial masculí, cinc
dels deu palistes del Top 10 són espanyols, mentre que, al femení, les 10
són espanyoles, amb la catalana Lucía
Sainz en cinquena posició com a màxima exponent de l’esport català.
El World Padel Tour va començar com a campionat només disputat
a Espanya, tot i que ara ja se celebren
màsters als Estats Units, Andorra, Argentina, Anglaterra, Bèlgica, França o
Portugal, entre d’altres.
El pàdel també és l’esport que més
creix a internet, amb un augment del
97% de seguidors els últims anys i un
107% a Youtube, en què es poden veure
partits en directe en obert.
En l’àmbit competitiu, el club té
quatre equips absoluts masculins, tres
femenins i dos veterans masculins, i
ha perdut aquesta última temporada el
sub-16, ja que des dels 15 anys els jugadors poden jugar amb el sènior.
Els equips competeixen a la Lliga
Catalana, amb un equip a Primera Catalana i un dels veterans a Segona i han
assolit tres ascensos consecutius. El
ràpid creixement a Catalunya d’aquest
esport crea un concepte molt curiós:
“hi ha equips a Sisena Catalana amb
més nivell que a Tercera, ja que els
nous clubs han de començar a competir des de l’última categoria encara que tinguin un molt bon nivell” explica Martí, que confirma que aquesta
temporada seran uns 9.000 jugadors a
les lligues catalanes –que han donat començament aquest cap de setmana– segons dades de la Federació.
Davant l’allau de padelers, el club
calderí vol engegar un torneig social
amb els practicants del club. Un social
que torna a funcionar després de tres
anys, abans de morir d’èxit, ja que es
va deixar de celebrar per falta de pistes, una carència saldada a dia d’avui.

“En competició hi
ha equips a Sisena
Catalana amb més
nivell que a Tercera, ja
que els nous clubs han
de començar a competir
des de l’última categoria
encara que tinguin molt
bon nivell”
Jordi Martí,
dinamitzador i
responsable de la secció
de pàdel del CN Caldes

Els palistes del CN Caldes en diverses de les competicions organitzades pel club
i a les Lligues Catalanes. > CEDIDA
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FUTBOL | 2a catalana

hoquei | OK LLIGA

RESULTATS ESPORTIUS 26 -27 GENER
HOQUEI | OK LLIGA

Gran derrota contra el líder
El 29 de gener, el Recam Làser Caldes s’enfrontava
contra el líder de la temporada: el Barça Lassa. El resultat no va ser favorable per als calderins, que jugaven a casa, amb un 0 a 4, a favor dels blaugrana. Els de
Candamí baixen a la 5a posició i acumulen 30 punts.

futbol | 2a catalana

Efectivitat calderina contra el Castellar
Acció dels calderins contra l’Alcoi dissabte passat. > M. CÀTEDRA

Els calderins es
retroben amb la
victòria a Alcoi
Victòria del Recam Làser Caldes a la pista del PAS Alcoi
per 3-5 en el partit corresponent a la 18a jornada de l’OK
Lliga. Els calderins van tornar a sumar 3 punts després
de 4 partits disputats. Els nois de Candami ja sumen 33
punts a la classificació de l’OK Lliga.
La primera part del partit va estar clarament dominada
pels vallesans, ja que van marxar al descans amb un
contundent 0-5. Rovira va fer el primer gol al minut 4
del partit. Després, Pol Galbas, Roger Acsensi i dos gols
de Ferran Rosa van deixar el partit sentenciat tot i que
els de Sergi Punset van apretar en els darrers 25 minuts.
Al minut 37, Gabriel Dominguez i Simon Romano van
retallar distàncies. Roc Llisa va fer el defintiu 3-5 a falta
de 3 minuts per finalitzar l’encontre.
Amb aquesta victòria, els d’Eduard Candami se situen
provisionalment en 6a posició amb 33 punts, els mateixos
que el Lleida. La propera cita serà aquest dissabte, 9 de
febrer, en què el CP Voltregà visitarà la Torre Roja la 19a
jornada de l’OK Lliga. > PREMSA CH CALDES

En el darrer partit del CF Caldes contra el Castellar,
Unió Esportiva A, celebrat el passat 27 de gener a
casa, els calderins van celebrar una gran victòria ja
que el resultat final va ser de 5 a 1. Aquesta és la segona victòria consecutiva del CF Caldes que els manté
en 8a posició de lliga amb 31 punts sumats.

L’empat contra el Vic (2-2)
que deixa poc sabor de boca
Empat de diumenge passat entre el CF Caldes i el Vic Riuprimer RFC, que va penalitzar tots dos equips contrincants. Als
10 minuts de partit, el Caldes es a veure castigat amb una pena
màxima, la qual va ser neutralitzada per part del porter Edu
amb una gran intervenció. Això va donar ales a l’equip i al minut
31 Rubén va fer el primer gol del conjunt Calderí. Amb aquest
resultat va acabar la primera part. A la represa, i al minut 63,
Aaron va marcar el segon gol del conjunt local després d’una
gran assistència de Rubén. Quant tot feia suposar que aquest
seria el resultat, una reacció de l’equip rival va fer que el marcador final fos d’empat a dos gols. > toni gutiérrez

FUTSAL | DIVISIÓ D’HONOR

Es mantenen els lideratges
Tant el CN Caldes masculí com el femení de Futbol Sala
en Divisió d’Honor mantenen les seves respectives primers posicions després de disputar la 13a jornada el 26
de gener. Els masculins van perdre per 0 a 3 contra els
segons de lliga, el Pineda de Mar, i les femenines van
empatar amb Les Corts UBAE per 3 a 3.

bàsquet | CN CALDES

A 4 punts de guanyar el Barça Lassa

Acció del preinfantil A contra el Barça Lassa. >CEDIDA

L’equip preinfantil A masculí del CN Caldes va disputar un emocionant partit contra el Barça, dissabte passat, que va finalitzar amb una derrota dels locals per 70 a 74. Tot i el resultat, els calderins van demostrar un joc impecable i van sentir el recolzament de tot el públic que va omplir Les Cremades.
Aquest ha estat un gran cap de setmana per al bàsquet calderí, ja que en els
sènior masculí i femení s’han acumulat dues noves victòries a la classificació.
D’una banda, els masculins van guanyar a casa el CB Calella Fundació Miquel
Valls amb un 67 a 47. Les fèmines, d’altra banda, van sentenciar el partit contra el Roger’s CB Vilassar de Dalt amb un contundent 41 a 66.

CLASSIFICACIONS
hoquei MASC.

FUTBOL

FUTSAL MASC.

FUTSAL FEM.

Bàsquet masc.

Bàsquet FEM.

waterpolo masc.

OK Lliga · J.18

2a Catalana · G.4 · J.20

Divisió Honor Cat · G.1 · J.13

Divisió Honor · G.1 · J.13

2a masc. · FP.02 · J.14

2a fem · FP.04 · J.16

Cat. Absoluta · 2a Divisió · J.12

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

3-3
2-3
2-5
1-2
3-5
0-6
7-2
2-2

Matadepera - Franqueses 0 - 0
Can Parellada - Berga
1-0
Sabadell - Masnou
1-0
Gramanet - Ripollet
1-2
Juan XXIII - Sabadellenca 0 - 5
Caldes - Vic
2-2
Castellar - Cardedeu
0-5
Sallent - Joanenc
3-2
Roda de Ter - Parets
2-4

Xarxa - Montseny
3-1
Caldes - Pineda
0-3
Vall de Tenes - Can Calet 1 - 5
CArdedeu - St Andreu S. 7 - 6
Centelles - Parets
6-4
Vilamajor - Andreu Nin 5 - 2
Unión - Lloret
3-2

Les Corts - Caldes
Rubí - Pax Tarragona
JasúsMaria - Salou
Esparraguera - Vallseca
Mataró - Morell
Sants - Cornellà
Jordi T. - Sta. Coloma

3-2
1-3
7-2
2-7
2-0
0-3
6-2

Arenys - Badalonès
Granollers - Malgrat
Caldes - Miquel Valls
St. Andreu N. - Mataró
Argentona - C.C.BDN A
C.C. BDN B - La Garriga
Franqueses - Parets

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PG PP

CLASSIFICACIÓ

PG PP

CLASSIFICACIÓ

PT

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

48
41
39
34
33
33
30
21
21
18
17
16
15
13
12
11

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

39
37
35
34
33
33
33
32
32
30
30
26
25
22
21
18
8
6

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

31
28
27
26
24
19
19
19
19
16
13
12
11
0

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

31
31
29
28
22
20
19
18
16
15
15
11
7
0

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

12
11
10
10
9
8
7
5
5
5
5
4
3
2

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

14
13
13
11
10
9
9
9
8
7
6
5
5
4
3
2

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

18
18
18
16
12
12
9
6
5
0

74 - 60
60 - 86
67 - 47
56 - 69
75 - 59
80 - 42
—

2
3
4
4
5
5
6
9
9
9
8
9
11
12

L.Horta - Martinenc
Vilassar D. - Caldes
Canyelles - Ripollet
CBSAPS - Granollers
B.Horta - Argentona
Claret - Premià D.
Neus - Sta. Perpètua
Calella - Mollet

65 - 55
41 - 66
54 - 60
71 - 43
43 - 45
52 - 62
56 - 53
71 - 46

2
3
3
5
6
7
7
7
8
9
10
11
11
12
13
14

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

8-7
6-5
12 - 8
3 - 10
6 - 12
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del 05 al 18 de febrer de 2019
EXPOSICIÓ
“Days like this” de
Meritxell Solà.
Fins al 17 de febrer.
Lloc: Sala Delger
Org.: Thermalia. Museu i
Oficina de Turisme de Caldes

Dimarts 05
08 h · DEIXALLERIA MÒBIL
Lloc: A la cantonada entre el
carrer Montserrat i l’avinguda
de Pi i Margall
Organitza: Ajuntament de
Caldes de Montbui
19 h · II JORNADES
REPUBLICANES
Acte obert a tota la ciutadania
que li interessi debatre sobre
la promoció de la vila.
Lloc: Can Rius
Organitza: ERC de Caldes
de Montbui

Dimecres 06
09 h · CAMINADA
Caminada a la Bàscula i a la
Torre Nova
Lloc de sortida: Les
Cases dels Mestres
Organitza: Caminades
de L’Esplai
15.30 h · SERVEI
ASSESSORAMENT
JURÍDIC
Nou servei gratuït
d’assessorament i orientació
jurídica adreçat a la gent gran
(persones més grans de 65 anys).
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Ajuntament de
Caldes de Montbui i Col·legi
d’Advocats de Granollers
16 h · TALLER DE CUINA
Lloc: Sala 2 del Centre
Cívic i Cultural
Organitza: Associació
Cultural de la Dona
19 h · CONFERÈNCIA
“Cançons contra el Feixisme”
a càrrec d’Esther Làzaro, màster
en Estudis Teatrals.
Lloc: Sala de Cuines
de la Can Rius
Organitza: Aules d’Extensió
Universitària “Delfí Dalmau i
Argemir” de Caldes de Montbui

Dijous 07
20 h · ACTE
PRESOS POLÍTICS
“Música per la llibertat
dels presos polítics.”
Lloc: plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes

Dissabte 09
08 h · TALLER
Taller de massatge terapèutic
amb reiki, dirigit per Silvana
Forte (Jivana Mukti).
Lloc i organitza: Yoga Ashram

08.30 h · INICI CURS
Primer dia de formació del curs
“Thai Yoga Massage” a càrrec
d’Eduard Albert, titulat com a
professor de ioga integral per
l’Escola Witryh i professor
acreditat per la Generalitat de
Catalunya. Duració de febrer a
juny, matí i tarda, amb una sessió
formativa al mes.
Lloc i organitza: Yoga Ashram
09 h · INICI CURS
Curs trimestral, de 20 hores:
“Aromateràpia bàsica”. A càrrec
de Fermina Pérez Carmona,
llicenciada en ciències
químiques i assessora en
Aromateràpia i Kinesiologia.
De febrer a abril (9 de febrer, 9
de març i 6 d’abril), matí i tarda.
Amb examen final.
Lloc i organitza: Yoga Ashram
09 h · SORTIDA A OLOT
Inscripcions i organitza:
Coral del Centre
10 h · INAUGURACIÓ
ÀGORA D’APINDEP
Acte de presentació i
inauguració de l’Àgora
d’APINDEP, projecte social
i d’intercooperació entre
Cooperativa 70 i APINDEP
Ronçana. Acte conduït per
Màrius Serra que comptarà amb
la presència de Mercè Llauradó,
Joseba Polanco, Josep Vidal,
Francesc Bonet, l’alcalde de
Santa Eulàlia de Ronçana i Jordi
Solé, l’alcalde de Caldes.
Lloc i organitza: Cooperativa 70
12 h · UN CONTE AL SAC
“Animalons de música i sucre!”,
narració de contes
per a petits lectors. Nombre de
places limitades. Cal recollir
invitacions a l’Àrea Infantil de
la Biblioteca de Caldes a partir
de l’1 de febrer.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes
17.30 h · FUTBOL SALA
FEMENÍ
C.N. Caldes, F.S., A – Playas de
Salou Femenino Futbol Sala, A
Lloc: Pavelló Mpal. Bugarai
Organitza: FCF
18 h · TEATRE-MÀGIA
Sessió de Rialles amb “HocusPocs”. Espectacle de màgia
a càrrec d’Eduard Juanola.
Lloc i org.: Casino de Caldes
Col·labora: Acció
Cívica Calderina
20.45 h · HOQUEI MASCULÍ
Recam Làser Caldes –
CP Voltregà Stern Motor
Lloc: Pavelló Municipal
Torre Roja
Organitza: RFEP

Diumenge 10
10.30 h · ASSAMBLEA
GENERAL ORDINÀRIA
Lloc: Local Municipal
del carrer Garsa, núm.4
Organitza: Associació
de veïns Can Regasol

12 h · FUTBOL
Cardedeu, FC, A Caldes Montbui, CF, A
Lloc: Camp d’Esports Mpal.
De Cardedeu
Organitza: FCF
12.30 h · BÀSQUET FEMENÍ
Club Natació Caldes – Bosco Horta
Lloc: Pav. Municipal
Les Cremades
Organitza: Federació
Catalana de Basquetbol
18 h · TEATRE XXXI TACA’M
“El Florido Pensil” d’Andrés
Sopeña amb la versió que ha
fet el director del grup, Manel
Guallar.
A càrrec de Cloteatre Barcelona.
Obra que parla de manera
“graciosa” de l’escola dels anys
1950 en clau d’humor satíric.
El grup teatral l’ha representat
en 43 escenaris i ha guanyat 52
premis en diferents concursos
en els que ha participat.
Preu d’entrada: 4€ (socis CDIP
i TR3SC); 6€ (socis Coop-70), i
8€ (simpatitzants).
Lloc: Statge
Organitza: El Centre
18.30 h · COFERÈNCIA
INAUGURAL
“Claus simbòliques de la
catalanofòbia” a càrrec del
filòleg Miguel Peyró. Acte
inaugural del nou quadrimestre
de la Universitat Popular de
Caldes de Montbui.
Lloc: El Cafè del Centre
Organitza: UPCM
18.30 h · CONCERT
Actuació de la coral jove del
Casino Cantem Cantant:
“Octubre. Cançons per la
llibertat”. Un concert d’A Grup
Vocal, amb les millors cançons
de Lluís Llach, Raimon, M. del
Mar Bonet, Ramon Muntaner,
Txarango,... Dins del XI Cicle de
Musicasino.
Lloc i org.: Casino de Caldes
19.30 h · FUTBOL SALA
MASCULÍ
CFS La Unión- Peña Johan, B C.N. Caldes, F.S., A
Lloc: Pavelló Municipal
La Bastida
Organitza: FCF

Dimarts 12
21 h · HOQUEI MASCULÍ
Igualada Rigat HC Recam Làser Caldes
Lloc: Igualada
Organitza: RFEP

Dimecres 13
08 h · SORTIDA
A PERELADA
Inscripcions i organitza: L’Esplai
09 h · CAMINADA A LA
TORRE MARIMON
Lloc de sortida: Les
Cases dels Mestres
Org.: Caminades de L’Esplai

16 h · CINEMA
Lloc: Sala 2 del Centre
Cívic i Cultural
Org.: Assoc. Cultural de la Dona
17 h · INICI CURS
“Apodera’t” adreçat a dones
de més de 16 anys.
Tots els dimecres a partir del 13
de febrer al 3 d’abril de 17 a 19h.
Lloc i inscripcions:
Les Cases dels Mestres
Org.: Ajuntament de Caldes
21 h · BÀSQUET MASCULÍ
CB Parets Negre Club Natació Caldes, A
Lloc: Pavelló Municipal Parets
Organitza: Federació Catalana
de Basquetbol

Dijous 14
20 h · ACTE
PRESOS POLÍTICS
“Música per la llibertat
dels presos polítics.”
Lloc: plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes

Divendres 15
TERMINI TRÀMIT
Finalitza el període de
presentació de les justificacions
per a les subvencions destinades
a les activitats anuals de les
entitats locals d’àmbit cultural,
esportiu, juvenil, educatiu i de
participació ciutadana.
Lloc i org.: Ajuntament de Caldes
10 h · TEATRE INFANTIL
“Maure el dinossaure”
de la Cia. Teatre Nu.
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: Fundació
AC Granollers
19 h · PRESENTACIÓ
DE LLIBRE
“Joan Cadevall. Professor,
botànic i geògraf” de l’autor
Ángel Manuel Hernández
Cardona. Acte a càrrec de
Raimuno Garcia Carrera
(historiador local) i Angel
Manuel Hernández Cardona,
l’autor del llibre.
Lloc i organitza: Biblioteca de
Caldes de Montbui
22 h · CONCERT
Música en directe de Caïm Riba
Lloc i organitza: El Centre

Dissabte 16
10 h · VISITA GUIADA
Visita al Recinte Modernista de
l’Hospital de Sant Pau. Preu: 25€
(socis) i 30€ (no socis).
Els interessants hauran d’abonar
l’import esmentat, mitjançant
transferència bancària abans
del dia 6 de febrer.
Lloc de sortida: estació
d’autobusos de Caldes de
Montbui
Organitza: Aules d’Extensió
Universitària Delfí Dalmau i
Argemir Caldes de Montbui

12 h · ART I TAST
Inici de la nova activitat que
combina un passeig per l’obra
de Picasso o Manolo Hugué amb
una degustació de gastronomia
local. Dos torns cada dissabte: a
les 12 h per al vermut a Vallesana
Degustació; i a les 17 h per al
berenar a Fika.
Lloc i org.: Museu Thermalia
17.30 h · FUTBOL SALA
MASCULÍ
C.N. Caldes, F.S., A –
Vall de Tenes CF. Sala, A
Lloc: Pavelló Mpal. Bugarai
Organitza: FCF
17.45 h · BÀSQUET MASCULÍ
Club Natació Caldes, A –
AE Boet Mataró 1
Lloc: Pav. Mpal. Les Cremades
Organitza: Federació
Catalana de Basquetbol
18 h · DISCO COUNTRY
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació Jardí
Santa Susanna

Diumenge 17
10 h · FIRA D’ANTIQUARIS
I BROCANTERS
Lloc: carrer del Mestre Gregori
Montserrat i plaça de Catalunya
Organitza: Ajuntament de
Caldes de Montbui
12 h · BÀSQUET FEMENÍ
C.B. Santa Perpètua Club Natació Caldes
Lloc: Pav. Municipal
Santa Perpètua
Organitza: Federació
Catalana de Basquetbol
12 h · FUTBOL
Caldes Montbui, CF,. A –
Joanenc, F.C., A
Lloc: Camp de Futbol CEM
Les Cremades
Organitza: FCF
17.30 h · FUTBOL SALA
FEMENÍ
C.N. Caldes, F.S., A –
Cornellà C.F.S., A
Lloc: Pavelló Mpal. Bugarai
Organitza: FCF
18 h · TEATRE XXXI TACA’M
“Spamalot” de Monthy Python,
a càrrec de Amalgama Teatre
(Barcelona).
Preu d’entrada: 4€ (socis CDIP
i TR3SC); 6€ (socis Coop-70), i
8€ (simpatitzants).
Lloc: STATGE
Organitza: El Centre, Ateneu
Democràtic i Progressista
18.30 h · CONCERT
Concert de jazz, bossa nova,
versions,... amb Contrapunt Trio.
Dins el XI Cicle de Musicasino.
Lloc i organitza: Casino de
Caldes

Dilluns 18
09 h · SERVEI D’ASSESSORIA
JURÍDICA PER A DONES
Lloc i Org.: Ajuntament de Caldes

Del 05 al 18 de febrer de 2019
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TELÈFONS D’INTERÈS || Equipaments Municipals · Ajuntament: 93 865 56 56 · Biblioteca Municipal: 93 862 67 56 · Centre Cívic i Cultural: 93 865 49 77 · Espai Can Rius: 93 865 41 40 · Espai Jove El Toc: 93 865 46 55 ·
Jutjat de Pau: 93 865 00 81 · Oficina de Turisme: 93 865 41 40 · OMIC: 93 865 45 30 || Serveis · Correus Caldes: 93 865 02 49 · Taxis de Caldes: 93 865 18 17 · Deixalleria: 93 744 21 21 || Comunicació · Ràdio de Caldes: 93
865 14 51 · TV Caldes: 93 865 46 73 · Calderí: 93 707 00 97 || Sanitat · Ambulàncies: 902 23 20 22 · CAP: 93 865 41 25 · Creu Roja: 93 865 10 01 · Urgències Mèdiques: 061 || Funeràries · Serveis Funeraris Torra: 93 865 41 45
Serveis funeraris Santa Susanna (24 hores): 938 65 49 94 || Seguretat · Emergències: 112 · Policia Local: 93 865 41 41 · Mossos d’Esquadra: 088 · Bombers de la Generalitat: 012 · Bombers Voluntaris: 93 865 41 41

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

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

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

Farmàcia Neus
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

La frase de la quinzena

“Quan una porta de la
felicitat es tanca, una
altra s’obre; però sovint
ens quedem mirant tant
de temps la porta que
s’ha tancat que no som
capaços de veure la que
s’ha obert per nosaltres”.
> Hellen Keller

Mots encreuats
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9

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).

10

HORITZONTALS: 1 | Relatiu o pertanyent a una paràbola o al·legoria.
2 | Ombrívola. Esmorzar, dinar o sopar per a celebrar una festa.
3 | Proveir d’armes. Toca suaument amb els llavis. 4 | En sentit contrari,
condiment. Expressió que evoca el soroll d’una cosa que es trenca. La
segona de l’abecedari. 5 | Exclamació que diem quan sentim dolor. Terrat
gran, ordinàriament cobert. 6 | Consonant repetida. Cinquanta romans.
Edicte del tsar. 7 | Béns, diners. Onomatopeia de la veu de la vaca. 8 |
Donar la primera escomesa a un enemic o adversari. La primera. Una
altra vocal. 9 | En sentit contrari, entrellaçament estret de les parts
d’un o més cossos prims i flexibles, com ara fils, cordills o cordes. Que
conté ions. 10 | Cent romans. Expressarà el desig d’obtenir alguna cosa.
VERTICALS: 1 | Giny de treure aigua que consisteix en una barra recolzada
en el punt mig, que té en un extrem una corda de la qual penja la galleda o
poal i en l’altre, un contrapés. Cent romans. 2 | En plural, que germina poc
temps després d’ésser sembrat, s’aplica als cereals. 3 | Manolls de flors.
Unitat de velocitat de transmissió de senyals d’informació codificada,
corresponent al nombre d’impulsos transmesos per segon. 4 | Comandant
a l’imperi otomà. Certa forma d’embenar. Erupció juvenil a la pell. 5 |
Mesura de capacitat per a grans, propia del País Valencià, Tortosa i les Illes
Balears, de valor variable. Mil romans. 6 | Vocal. Consonant repetida. Vall
fluvial profunda envaida per la mar. 7 | Estendart adoptat per l’emperador
Constantí després de la seva conversió al cristianisme. En sentit contrarí,
negació. 8 | Planta arbustiva de la familia de les rubiàcies, de fulles ovades
oposades, propia de l’Amèrica tropical. 9 | Recipient de ferro, amb mànec,
emprat antigament per a fondre metall. Peça totalment necesària per a
jugar al parxís. En castellà, anar d’un lloc a un altre. 10 | En sentit contrari
i en plural, calçat que no passa del turmell. Ocell de la família dels anàtids.

Records de Caldes

SOLUCIONS HORIZONTALS
1 | PARABOLICA. 2 | OBAGA. APAT. 3 | ARMAR. BESA. 4 | LAS.
CRAC. B. 5 | AI. TERRADA.
6 | NN. L. UCAS. 7 | CABAL. MUU. 8 | ATACAR. A. O. 9 | SUN.
IONIC. 10 | C. DEMANARA.

Plaça Moreu
1928
> ARXIU MUNICIPAL
DE CALDES

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

Cuiner

Mirko
Carturan

Aquest piemontès d’Asti, el petit de 10 germans i
amb un nom amb reminiscències balcàniques, va
decidir als 16 anys conèixer món. Va voltar per mitja
Europa i es va anar formant a les millors cuines del
continent. El dia de Sant Jordi de 2005, obre el seu
restaurant d’autor en plena avinguda Pi i Margall.

Jordi Rius

J. serra

· Vas arribar a Caldes per amor?
Sí. Als 16 anys vaig decidir marxar
del meu país. Es pot dir que soc italià
pel carnet d’identitat. Vaig estar-me
al Regne Unit, també a França. A Itàlia només podia anar-hi 60 dies a l’any
perquè tenia el permís indefinit per
residir a l’estranger. Però si tornava
a Itàlia als 20 anys i escaig havia de
fer el servei militar. Era pels volts del
1991 i l’any següent feien les olimpíades
de Barcelona, una bona oportunitat de
feina. Una vegada a Barcelona vaig conèixer un noia calderina, la Meritxell, i
al final em vaig quedar a Caldes.

“La nostra estrella
és aquest client que ve,
gaudeix, paga i torna”

Del 05 al 18 de febrer de 2019

· Des del principi tenies clar com
havia de ser el local?
El que és la idea, la filosofia i la
manera de fer sempre han estat la
meva personalitat, la manera que
presento i com menjaria en un restaurant. La part romàntica del negoci està molt bé, però també requereix d’altres parts. L’essència
sempre ha estat la mateixa: qualitat, producte, bones presentacions, una oferta gastronòmica diferent, ser una mica agosarat, que el
teu local sigui diferent a la resta...

· Ja tenies pensat aleshores obrir un
restaurant al municipi?
No encara. A mi m’agraden les grans
ciutats però al cap del temps m’atabalen molt. Al cap d’uns quants anys,
després dels 30, vaig pensar que s’havia acabat l’etapa d’aprenentatge i de
treballar per als altres i que havia arribat el moment d’expressar el que jo
he après, he fet i el que vull demostrar.

· Per què vas voler tenir una
cuina a la vista?
Hi havia dues coses molt clares. La
primera era laboral i pràctica i la
segona, decorativa. El restaurant
és molt estret i llarg i a l’hora de
fer-ne la distribució teníem el tros
des de la porta d’entrada fins a mig
menjador que no sabíem què fer-hi.
Jo volia que des del primer quadrat
de l’entrada fins al darrer fos efectiu i productiu. Quina millor decoració que veure la gent cuinant.

· Quins van ser els primers comentaris a l’obrir el teu restaurant gastronòmic a Caldes?
Quan vaig obrir a la zona no hi havia
cap oferta de restaurant semblant.
Els primers comentaris em titllaven
de boig per muntar un tipus de restaurant que només es trobava a Barcelona. I jo vaig dir, i per què no aquí?

· T’agrada innovar?
M’agrada innovar dins del que és
la tradició. M’agrada innovar de la
forma que el client ho entengui. No
m’agrada innovar per innovar i intentar ser el més sofisticat. A mi
m’agrada encara que una poma sàpiga a poma i que una poma sigui
una poma. M’agrada aprendre

noves tècniques culinàries i estar
al dia, però no m’agrada perdre la
base, que és la cuina del territori.
· Sou a la guia Michelin com un
dels restaurants Bib Gourmand...
No ens agrada presumir dels premis que hem rebut. Hem estat finalistes al millor cuiner de Catalunya
de 2009, estem nominats a l’estrella
Michelin des del 2009, tenim el Sol
de la Guia Repsol, els restaurants
Bib Gourmand es consideren com la
pedrera dels futuribles... però això
no vol dir res. Si el client no respon, malament. El Bib Gourmand
ens va caure el 2013 i al principi ho
vam veure com una distinció de consolació. Però tot el contrari.
· Renuncies a l’estrella Michelin?
Hi ha dos bàndols: aquell en què jugues a fer el que ells volen i aquell en
què fas la teva feina i si arriba l’estrella bé, sinó també. Nosaltres som
en aquest segon bàndol. El que no
farem és perdre la perspectiva perquè vulgui l’estrella. El que hem fet
és treballar i treballar i fer que els
clients mengin, gaudeixin i, sobretot, tornin. No ens hem d’oblidar que
som un servei i que la nostra estrella és aquest client que ve, gaudeix,
paga i torna. Conec molts restaurants amb estrella i no hi va ningú.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

