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Xènia Garcia Riera
és posada en llibertat
amb càrrecs
>P04

Trobada per parlar
de termalisme amb
Saint-Paul-lès-Dax
>P06

La Bibliogràfica
coprodueix ‘Difusos’,
el seu primer llibre
>P10

El CN Caldes impulsa
la secció de tenis amb
nous talents
>P12

El Centre,
a escena
L’Ateneu intenta
recuperar l’esperit
amb què es va crear
>P02-03
L’abans i l’ara del teatre del Centre. En la fotografia superposada, de Jordi Renom, s’hi veu com era la sala des dels anys 80 abans de la remodelació que s’hi està duent a terme. > q. pascual
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El gust per les petites coses
entitats | ATENEU

El Centre vol continuar sent el bressol de formació de caire humanista que el va caracteritzar des dels seus orígens

Una de les activitats que més seguiment tenen al Centre és ‘Caldes is hell’, l’aplec de cançons composades per Ramon Solé sobre la vila i que omple el cafè de l’Ateneu d’un nombrós públic. > Q. PASCUAL

Jordi Rius

L

es classes populars de
Caldes de Montbui van
fundar El Centre Ateneu
Democràtic i Progressista el 1865, en el bressol
del moviment ateneístic
de caire humanista de finals del segle
XIX, amb l’objectiu de formar un pensament crític per transformar la societat. Actualment, el Centre té el compromís de continuar amb la mateixa
tasca mirant al segle XXI. El centre va
estar en un principi en un local del carrer Major i no va ser fins el 1880 que es
van iniciar els treballs de l’actual edifici, al carrer Corredossos de Baix. Amb
l’esclat de la Guerra Civil, l’ateneu va
quedar confiscat el 1939. “Quan va ser
decomissat, els dos primers anys va
ser seu de l’ajut social per a nens pobres de la guerra. A la gent que es va
empobrir molt els donaven menjar i
roba. Al mateix temps hi va entrar
l’església i hi va muntar el casal catequístic, el lloc on anaven a fer pastorets i teatre. Si anaves a doctrina,

1865

data de creació
del Centre Ateneu
Democràtic i
Progressista

1939

confiscació de
l’edifici per part
de les autoritats
franquistes. El 1977
el Centre recupera
les instal·lacions.

Activitats

Educació, cant, esport, cooperativisme,
reivindicació, cuina i
teatre entre d’altres
propostes tenen
cabuda al Centre

et donaven un tiquet i podies anar-hi
gratis o pagar menys pel casal catequístic”, explica Amàlia Bosch, autora del llibre El Centre Democràtic i Progressista de Caldes de Montbui. Ateneu
de llibertat, cultura i país. El casal catequístic va estar-se fins al 1976.
Amb el restabliment de les institucions democràtiques l’any 1977, el
Centre recupera –en un estat deplorable– les actuals instal·lacions. De fet,
va costar molt revifar el centre. “No hi
havia diners, tothom va haver d’ajudar molt, però ara és un dels centres
estrella del poble, amb una gran activitat”, explica Bosch. La recuperació del Centre va ser a partir del fet
que “es va immatricular l’any 2000”,
recorda Jaume J. Pieres, president del
Centre. L’advocat de l’entitat, Pep Cruanyes, va defensar que, si durant tot
aquest temps es va anar pagant la
contribució com a Centre Democràtic i Progressista, el local era de l’entitat. A més, a aquelles persones que van
anar pagant la contribució “se’ls va demanar tornar els diners, però no van
voler”, constata Pieres. “Aquesta és la
gràcia de l’entitat, la pertinença, la

militància dels seus membres” afegeix Marc Congost, membre de la junta
i representant del Touch& Rugby Caldes CDiP, una de les darreres seccions
amb què compta el Centre.
Malauradament, a causa del progressiu estat de deteriorament, la sala
de teatre es va clausurar l’any 2006.
Des dels darrers cinc exercicis, s’es-

tan destinant uns 100.000 euros anuals de promig per arreglar el teatre.
L’entitat també 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. Les darreres obres
que s’estan fent tenen a veure amb
l’accessibilitat, les mesures d’emer-

El concurs de teatre TACA’M es tornarà a fer al Centre acabades les obres. > Q. PASCUAL
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gència i una instal·lació elèctrica
nova. “Anem fent poc a poc, pas a
pas, en funció del pressupost que
tenim”, assegura Oleguer Benaiges, membre de la junta del Centre i representant de la cooperativa de consum El Rusc.
MÉS ENLLÀ DE LES PARETS
DEL CENTRE
Durant els anys de la República, el
Centre va promoure llistes unitàries a Caldes de Montbui i va obtenir molts bons resultats en les diferents eleccions. Ara, segons Pieres,
“més que prendre un múscul romàntic hem de prendre un múscul d’utilitat, de si som útils o no,
en tot cas depèn de les necessitats”. Fruit de les necessitats, el

“L’activitat del Centre
transcendeix les parets i
arriba al poble”
Oleguer Benaiges
Membre de la junta
Centre acull la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Caldes o el
touch rugby. En aquest sentit, Congost recorda que el Centre neix
d’unes necessitats que es generen
al poble l’any de la seva fundació i,
en aquest sentit, “les necessitats
d’ara no són les mateixes que les
del 1865”. Benaiges afegeix que al
Centre “hi ha molta associació
i molt moviment, des del rugbi
fins a les cooperatives, el teatre, la PAH i les entitats que em
deixo”. No totes les entitats tenen
el seu espai al Centre mateix. El
touch rugby “no es pot practicar
a l’ateneu, però portar el nom
d’una entitat amb tradició i amb
implicació al territori t’ajuda a
la concessió d’espais com el camp
municipal d’esports”, admet Congost, que afegeix que qualsevol entitat que tingui una necessitat
i que exposi al Centre, “aquest
l’acull perquè genera activitat i
el que es vol és exterioritzar-la
perquè el Centre es vegi al poble
amb qualsevol activitat que sigui
d’interès”. Benaiges considera que
l’edifici del Centre és “un punt de

El Cafè del Centre, obert des de 2011, s’ha caracteritzat per oferir una cuina de proximitat i per una bona atenció als clients que omplen el local. > Q. PASCUAL

trobada, després l’activitat del
Centre transcendeix les parets
i arriba al poble”.
El fet que el Centre no hagi
volgut ser en cap moment una
entitat personalista “li ha permès adaptar-se a cada moment i
donar resposta a les necessitats
de la societat”, assegura Congost.
UN LLARG HISTORIAL
D’ENTITATS
Des de la recuperació de l’edifici i
la recuperació de la democràcia,
l’ateneu ha impulsat i s’ha afegit
a altres propostes com el club ciclista, el club d’escacs i fins i tot
la Universitat Verda del Vallès, a
més, ha acollit força actuacions en

caps de cartell de l’època, tant de
la Nova Cançó com del jazz, gràcies al Jazz Sessions Club, i la Cobla
Vila de Caldes també ha dut el nom
del Centre arreu.
En l’actualitat, a l’Ateneu hi
participen com a entitats la Coral
del Centre, l’associació juvenil La
Guspira, les cooperatives de consum ecològic El Rusc i L’Eixam,
la PAH i l’entitat Pas a Pas. Totes
aquestes entitats es coordinen a
través de la junta, l’òrgan de decisió del Centre.
Com a seccions i cicles, hi ha el
Centre Sona, el Cicle Nòmades, el
Cicle Veïns, el Cicle Jazz, Animacentre i el concurs de teatre amateur
TACA’M, totalment consolidat i a la

darrera edició del qual, la 31a, van
assistir més de 800 espectadors.
L’any passat va arrencar la
Universitat Popular de Caldes, un
projecte agermanat amb la Universitat Popular de Granollers que
naixia de les inquietuds culturals
dels membres del Centre i amb
l’objectiu prioritari de promoure
l’educació basada en el diàleg, el
foment de la reflexió compartida i
l’anàlisi crítica com a força motriu
de les transformacions socials, el
mateix esperit que històricament
ha estat vinculat als ateneus.
EL CAFÈ DEL CENTRE
Si bé es tracta d’una cooperativa
de caire social en l’àmbit de la res-

tauració, el cert és que el Cafè del
Centre “combina bé amb els valors de l’Ateneu i hi ha un cert
equilibri entre arribar a final de
mes i mantenir uns valors”, constata Benaiges. La cooperativa està
formada per sis socis, que provenien de feines precàries, i hi ha uns
14 treballadors. David Rivera, un
dels socis, explica que la clau de
l’èxit del Cafè del Centre “és una
bona cuina, una bona atenció i
aconseguir que es pugui menjar bé a un preu raonable”. El
fet d’estar ubicat dins de l’Ateneu
“ha estat un bon reclam: som el
bar de l’Ateneu, un lloc on la gent
ve a fer moltes coses i on passen
moltes coses”, conclou Rivera.
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FESTA DE BENVINGUDA A LA XÈNIA

El TS dictamina la sentència condemnatòria als presos polítics

16/10/19

17/10/19

18/10/19

20/10/19

MOCIÓ DE REBUIG A LA
SENTÈNCIA EN UN PLE
EXTRAORDINARI

MARXES PER LA
LLIBERTAT

VAGA GENERAL I
MANIFESTACIÓ A
BARCELONA

ANUL·LACIÓ D’ACTES DE LA
CAPVUITADA I CONCENTRACIÓ
A LA PLAÇA DE L’ÀNGEL PER LA
LLIBERTAT DE LA XÈNIA

14/10/19

S’ANUL·LEN ELS ACTES
DE FESTA MAJOR A
CALDES

DETENCIÓ | XÈNIA LLIBERTAT

LA XÈNIA ÉS
DETINGUDA I
EMPRESONADA
A WAD-RAS

31/10/19

01/11/19

CONCENTRACIÓ DAVANT
DE LA CIUTAT DE LA
JUSTÍCIA I LLIBERTAT AMB
CÀRRECS PER A LA XÈNIA:
JA ÉS A CASA

La vila de Caldes celebra que la Xènia ja és a casa
La calderina de 22 anys que va ser detinguda el 18 d’octubre a Barcelona és en llibertat a l’espera de judici
Ivette Hijano

F

eia dies que el Grup
de Suport de la Xènia
havia organitzat un
acte solidari per a l’1
de novembre en què
tots els beneficis recaptats es destinarien a la defensa de la calderina que es trobava detinguda a WadRas des del 18 d’octubre.
La sorpresa va ser quan un dia
abans la Xènia va ser posada en llibertat amb càrrecs, i l’acte previst
va prendre un altre caire: “El que
havia de ser un acte trist s’ha convertit en una benvinguda”, explicava Neus Martínez, membre de
l’entitat organitzadora.
La festa de divendres passat
va acollir centenars de persones
que, en solidaritat amb la Xènia i la
resta de presos polítics, van concentrar-se al parc de l’Estació des de
les 19 hores fins ben entrada la matinada. Hi van participar nombroses entitats locals, “totes aquestes
de manera altruista”: L’Agrupació
Sardanista Calderina, el Ball de Diables, els Bastoners i els Castellers
de Caldes. Després de la mostra de
cultura popular va ser el torn del sopar-botifarrada, els directes de Joan
Solé, Onion’s Remedy, Shake & Lau,
Ira Rap i les sessions dels DJs locals
Gravity i les PD Petxines.
Tot i que la Xènia ja va dormir a casa la nit del 31 d’octubre, la
calderina no va assistir a la festa de
benvinguda: “Ara la família demana tranquil·litat i intimitat i superar tot el que han passat. Encara
té els blaus al cos”, afegia Martínez.
Xènia Garcia Riera ha estat
a la presó de Wad-Ras prop de 15
dies, després de ser detinguda el
18 d’octubre a Barcelona, durant la

Centenars de calderins, calderines i ciutadans de poblacions veïnes van reunir-se divendres passat per donar la benvinguda a la Xènia. > I. HIJANO

manifestació convocada a la capital catalana en contra de la sentència condemnatòria dictaminada pel
Tribunal Suprem als presos polítics
catalans. Durant l’estada a la presó,
“la Xènia ha estat més forta que
la mateixa família. S’ho ha pres
com a unes colònies, ha participat en totes les activitats i, lògicament, s’ha portat molt bé perquè no és cap delinqüent”, seguia
Neus Martínez.
La jove calderina de 22 anys va
ser posada en llibertat amb càrrecs:
“No pot manifestar-se, té l’obliga-

ció de presentar-se a la presó cada
15 dies i és a l’espera de judici”,
explicava Xavier Nova, també del
Grup de Suport a la Xènia.
A l’acte es van recaptar fons
per cobrir les despeses de la seva
defensa, a càrrec de l’advocat Benet
Salellas. “És impressionant la solidaritat de tothom. Quan vam obrir
el grup de Telegram, en dos dies ja
teníem dos mil seguidors”, seguia
Nova, que afegia que “aquesta desgràcia ha servit per obrir ulls. Persones que no volen la independència són avui aquí amb nosaltres”.

El govern de Caldes rebutja la sentència del TS
La resposta de l’Ajuntament de
Caldes a la sentència condemnatòria dels presos i preses polítics
catalans ha estat contundent.
A banda d’anul·lar els actes de
Festa Major del dilluns 14 d’octubre, el govern calderí va celebrar un
ple extraordinari el 16 d’octubre en
què es va aprovar, per unanimitat,
la moció de rebuig a la sentència

del Tribunal Suprem, –sense
l’assistència al ple dels representants del PSC i PPC de Caldes.
D’altra banda, l’alcalde de la vila
termal, Isidre Pineda, va participar
en l’acte de rebuig que es va
celebrar al Palau de la Generalitat
el 26 d’octubre al matí, juntament
amb 700 alcaldes i alcaldesses
més de municipis catalans.

temporal | incidents

ELECCIONS 10-N | PSC i PPC Caldes

Afectacions per la forta pluja

Campanya electoral sense propaganda

La força i l’abundància de la pluja i el vent van ser els grans
protagonistes del 22 i 23 d’octubre a Catalunya. L’afectació
més destacada a Caldes es va viure a la carretera direcció
a Granollers, la BV1413A, al voltant del km 2. La via va ser
envaïda per terres procedents dels camps del voltant, cosa
que amb l’aigua de la pluja va generar una gran capa de fang
a la calçada. L’incident va causar importants retencions en
el trànsit d’entre les 6 i les 8 hores del matí del dimecres, a
més de causar la caiguda d’un motorista. Altres afectacions
més lleus es van produir al barri de Can Maspons, on la caiguda d’un arbre va provocar el tall parcial d’un dels carrers
de la zona, i esllavissades a la drecera de la carretera del Farell, la BV1243. No obstant, el cabdal de la riera al seu pas
per Caldes es va mantenir en nivell baix.

El PSC i el PPC de Caldes de Montbui han anunciat “el compromís
de no penjar propaganda electoral als carrers”, de cara a les pròximes eleccions generals, que se celebraran diumenge, 10 de novembre.
El Partit Socialista local, liderat per Carla Millán, s’adhereix a la iniciativa: “tot i saber que la no encartellada per part de la nostra agrupació no suposa un gran estalvi de pressupost públic,
per coherència i responsabilitat hem decidit ser conseqüents
i no fer més despesa pública en aquesta campanya electoral”.
Per la seva banda, el Grup Popular calderí també renuncia a la “fabricació i instal·lació de cartells en els espais gratuïts que
ofereix l’Ajuntament” ja que entén que es tracta d’una “despesa
inecessària”: “En quatre anys s’han celebrat quatre campanyes electorals amb un cost de 2,4 milions d’euros en publicitat als carrers”.

La riera de Caldes baixava plena. > AJ. CALDES
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TERMALISME | intercanvi

Visita francesa al ‘toc termal ’ calderí

Del 05 al 18 de novembre de 2019

NOTÍCIES BREUS

Una delegació del poble termal agermanat amb Caldes, Saint-Paul-lèsDax, ha visitat la vila calderina per amarar-se del seu termalisme

EMPRESA | CONCURS NACIONAL DE JARDINERIA

Miró Jardineria s’endú el 3r premi

La delegació francesa amb part del comité calderí durant l’activitat lúdica al Safareig, dimarts passat. > I. HIJANO

Del dilluns 28 al dimecres 30 d’octubre, una delegació del municipi termal agermanat amb Caldes
de Montbui, Saint-Paul-lès-Dax,
ha visitat Caldes per conèixer, de
primera mà, el seu termalisme.
“Aquesta és la segona part d’un
intercanvi que va començar amb
la nostra visita a la vila francesa
el mes d’abril; un intercanvi que
es basa en la nostra singularitat,
l’aigua termal, i que vam decidir
dur a terme en el 7è aniversari
d’agermanament entre ambdós
municipis”, explicava Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui.
La comitiva del poble francès, in-

tegrada per regidors i tècnics, tots
ells representants del sector termal de la vila, van ser rebuts a Caldes per l’alcalde, Isidre Pineda; la
regidora de Turisme i Termalisme, Carme Germà; la d’Europa i
Projecció Exterior, Núria Carné;
la directora del Museu Thermalia,
Anna Monleón, i la tècnica de Turisme, Raquel Costa, a més de representants municipals del sector
termal, educatiu i esportiu calderí.
Durant la visita, la delegació calderina ha mostrat als francesos els
principals punts d’interès patrimonial i termal de Caldes, com són els
diferents balnearis, el Museu Ther-

L’empresa calderina Miró Jardineria va rebre el tercer premi de la votació popular en el I Premi Nacional de Jardineria FEEJ-IBERFLORA, celebrat l’1 d’octubre. Xavier Miró, gerent de l’empresa de Caldes,
va rebre la invitació del gremi català per representar Catalunya en el
concurs: “Ja tenien referències nostres després d’haver participat
en mitjans de comunicació i altres esdeveniments”, explica Miró, i
el resultat no ha pogut ser més positiu, ja que “vam causar una gran
expectativa per la originalitat i el significat de la nostra proposta”, seguia explicant. Sota el lema “Salut i Jardí”, Miró Jardineria va
presentar una elaboració titulada Equilibrium de 8x8, on es representava “el fràgil equilibri de la vida respecte l’aigua”.

malia, la Font del Lleó i el Safareig
de La Portalera. En aquest últim,
els visitants van gaudir d’una activitat lúdica i d’uns banys termals.
D’altra banda, ambdues comitives
van participar en una taula rodona celebrada a la Sala de Cuines de
Can Rius on van assentar-se línies
de col·laboració sobre formació en
l’àmbit termal. En aquesta també
hi va ser present Lorenzo Lucchini,
vicepresident de l’Associació Europea de Viles Termals Històriques
(EHTTA), que acaba d’estrenar-se
en el càrrec després del nomenament de la nova junta l’11 d’octubre
a la vila belga Spa.

EMPRESA | GUARDÓ
PROMOCIÓ DE LA VILA | TAULA DE TURISME

Valoracions i primeres propostes

El sector turístic calderí valora positivament el nou eslògan de la vila
Després d’estrenar la nova campanya promocional de
Caldes amb l’eslògan “La tenim calenta, molt calenta” com a principal reclam turístic, és hora de posar
en comú les valoracions al respecte.
Aquest va ser un dels punts que es van tractar en
la darrera trobada de la Taula de Turisme, celebrada el 24 d’octubre i que va comptar amb l’assistència
d’una quinzena de persones, entre elles l’alcalde, Isidre Pineda, i la regidora de Turisme i Termalisme,
Carme Germà.
Si bé és cert que el nou lema ha causat diversitat d’opinions entre els calderins i calderines, el sector turístic
ha valorat positivament el nou claim referit a l’aigua
termal: “Es pretén cridar l’atenció a la gent perquè
se’n parli, cosa que ja està passant”, s’informa des
del consistori. El nou eslògan no només es lluirà als
tòtems situats a les entrades del municipi, sinó que
també es promocionarà a les xarxes socials i mitjans
de comunicació, a més de ser al dors dels autobusos
de Sagalés durant un any i mig.

La Taula de Turisme també va presentar noves propostes d’actuació turística per dur-se a terme durant
l’any que ve. D’entre totes, es va proposar una campanya perquè es pugui accedir als lavabos dels establiments turístics de manera gratuïta (sense consumició requerida); la realització d’una altra campanya
amb la implicació del comerç (“Soc turista i compro a
Caldes”); la promoció de l’ús del barnús al nucli antic;
realitzar una nova compra de gots especials per a la
Fira de Nadal; introduir un nou brou de Nadal –amb
denominació d’origen– elaborat amb productes ecològics i aigua termal per comercialitzar als establiments
calderins i botigues de la comarca; engegar accions
per potenciar el cicloturisme i el senderisme, i moltes d’altres que encara poden ajustar-se fins al mes de
desembre. El col·lectiu disposa d’entre 15.000 i 18.000
€ per dur a terme aquestes accions, les quals s’acabaran de valorar i prioritzar per a la seva posada en
marxa en la pròxima reunió de la Taula de Turisme,
que tindrà lloc el mes de gener del 2020.

RAF Estilistes obté la ‘Q’ de ‘qualitat’
El centre de perruqueria de Caldes de Montbui dirigit per Raül Fernández ha rebut un distintiu de qualitat i passa a formar part de la
Guia de Qualitat de la Perruqueria Espanyola, el 19 d’octubre passat.
Els premis Salón Look de Madrid, acte en què s’emmarquen aquests
distintius, reconeixen la qualitat, la professionalitat i el grau d’excel·
lència dels salons de perruqueria i estètica dins del territori espanyol;
i entre tots aquests ja hi figura un de caràcter termal, el calderí RAF
Estilistes, situat a l’avinguda Pi i Margall.

SALUT | MALALTIES D’HIVERN

Tret de sortida a la temporada
de vacunació contra la grip
El CAP Joan Mirambell i Folch de Caldes de Montbui, centre sanitari
d’atenció primària de l’àrea Metropolitana Nord, ja ha iniciat la campanya de vacunació contra la grip d’aquest 2019/2020.
Enguany, l’Agència de Salut Pública de Catalunya vol millorar la cobertura de vacunació –entenent que les vacunes són l’eina de protecció més eficaç per evitar la malaltia o alleujar-ne els símptomes. Es
para especial atenció a les persones més grans de 60 anys, les que
presenten problemes de salut crònics i condicions de risc, així com a
les dones embarassades en qualsevol moment de la gestació.

Del 05 al 18 de novembre de 2019

EDUCACIÓ | SETMANA BIO

ACTUALITAT | 07

calderí / #57

artIcle d’opinió

El dia de la marmota

Alumnes d’El Calderí a la botiga Cicle Vital durant la Setmana BIO. > CEDIDA

“Alimentar-se és un fet social, cultural
i, per tant, educable”
Escola i família són les dues institucions més rellevants en el procés de
socialització. I l’aprenentatge en l’adquisició de bons hàbits de consum
i alimentació saludable no n’és cap excepció. De fet, “sabem que saciar la gana és un fet biològic, però que alimentar-se és un fet social,
cultural i, per tant, educable” explica Marta Mas, directora de l’Escola El Calderí, que va celebrar, del 19 al 27 d’octubre, la Setmana BIO
per l’alimentació ecològica.
L’esdeveniment, que s’ha celebrat arreu de Catalunya, ha estat impulsat per la Generalitat amb l’objectiu de promocionar i donar a conèixer
la producció i l’alimentació ecològica. L’Escola El Calderí, que compta
amb el distintiu d’Escola Verda, ha dedicat la darrera setmana a aquest
monogràfic amb “activitats orientades a reflexionar al voltant dels
diferents models de producció agrària i de consum alimentari”, com
xerrades d’experts o visites a horts i comerços de la vila.

El 10 de novembre haurem
Segons el darrer sondeig
de tornar anar a votar, serà
del Centre d’Investigacions
la quarta vegada que ho
Sociològiques el PSOE guafem en quatre anys per tal
nyarà les eleccions, Ciutade poder escollir els nostres
dans s’enfonsa i irromp amb
representants al Congrés
força Vox.
dels Diputats i al Senat. Fa
Una prospecció que s’ha
res, set mesos, ja vam anar
fet abans de saber-se la
a votar per escollir diputats
sentència del Suprem i de
i senadors, queda clar que
calibrar la contesta que ha
nosaltres hem fet els deures
tingut al carrer.
maria núria revetllE
i ells no. Oficialment la camAquestes són unes eleccions
periodista
panya s’ha escurçat, per miobertes en les quals el debat
nimitzar costos, però a l’aipivota sobre la situació pore ha quedat la proposta per
lítica a Catalunya. Només
tal que els càrrecs sortints
Podem-BCN en Comú ha fet
no cobressin la indemnitzauna proposta concreta de di“Aquestes són unes eleccions
ció que els correspon menàleg per desencallar la crisi
obertes en les quals el debat
tre les cambres estan dissolinstitucional-política i social
tes, proposta per estalviar,
que estem vivint.
pivota sobre la situació política
donat que hi hagut poc espai
El panorama no és gaire encoa Catalunya”
de temps entre unes elecciratjador: PP, Ciutadans i Vox
ons i unes altres, sembla ser
només demanen mà dura per
que ni diputats ni senadors hi han renunciat. A
als catalans i el PSOE fa escarni dels tímids intents
hores d’ara el vot per correu ha caigut en picat
de diàleg esmentats pel president Torra.
de moment l’han demanat nou-centes mil persoQue el cap de l’executiu espanyol en funcions i cap de
nes que viuen a l’estranger mentre en l’anterior
llista socialista Pedro Sanchez, als mítings, faci mofa
convocatòria electoral ho van fer un milió tresde les trucades de Torra, com si expliqués els acucentes mil.
dits del telèfon del Gila, no només és patètic i cruel
sinó absolutament decebedor perquè demostra que
Aquest ja és el primer indici que l’abstenció augmentarà aquest 10N, de fet és l’escull més gran
no té cap intenció d’entrar a fons en la qüestió de
per vèncer.
Catalunya i buscar una sortida de l’atzucac on som.
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ERC Caldes de Montbui

PSC Caldes de Montbui

CUP - Caldes

Junts x Cat - Caldes de Montbui

PPC Caldes de Montbui

#BUCHDIMISSIÓ

Per Catalunya, ni
un vot enrere!

Un govern
de silencis

ns trobem de nou davant d’una campanya electoral. Hem
de ser conscients
que les eleccions del
proper 10-N són una gran oportunitat per canalitzar la resposta
a la sentència ignominiosa dictada pel Tribunal Suprem en contra
dels nostres presos polítics. La independència l’hem de lluitar arreu,
també al Congrés i al Senat, i ho
farem amb els arguments que sempre hem defensat: la democràcia,
els drets humans i la no-violència.
El Govern espanyol ha provocat la
situació insòlita de celebrar quatre eleccions en quatre anys i és
aquesta mateixa incapacitat de dialogar la que persegueix, empresona i jutja els nostres líders polítics i
socials, que han apostat sempre pel
diàleg i la democràcia. No es pot
governar contra Catalunya, sense
escoltar ni respectar la seva voluntat. Junts és la primera força independentista al Parlament, la primera formació municipalista del país,
i ha guanyat les eleccions europees.
Per tant, representa la veu compromesa amb la independència, la veu
dels condemnats i de totes les víctimes de la repressió.
A més, hem de denunciar a tots els
estaments la vulneració de drets fonamentals, l’ofegament econòmic i
financer i tots i cada un dels greuges que patim en diferents àmbits
i sectors com l’educació, la cultura, la sanitat, les infraestructures o
la projecció exterior. Aquesta és la
línia per enfortir l’estat del benestar, reduir les desigualtats, aconseguir una economia dinàmica, sostenible i al servei de les persones i
també una administració dels i per
als ciutadans.
Només amb les urnes aconseguirem resoldre el conflicte en què
estem immersos. Com diu la nostra candidata, Laura Borràs, “cada
espai que no ocupem a favor de Catalunya serà ocupat contra Catalunya”. Junts per Catalunya és la
garantia que aquest espai serà
ocupat sense renúncies ni xecs en
blanc. No donarem els vostres vots
a canvi de res, perquè té un cost altíssim. Aquests vots, el teu vot, és
el de la independència. Omplim les
urnes de vots.

a han passat cinc
mesos des de les
eleccions municipals del mes de maig
i ens preocupa que
el nou govern municipal hagi entomat aquest mandat amb una estratègia de SILENCIS i de mínima
informació a la ciutadania envers
temes importants d’actualitat al
nostre poble.
Podem observar que el govern informa, a través dels mitjans de comunicació municipal, de totes les
activitats que es fan al municipi
per part del Govern i de les entitats. Pero no trobem informació
de temes que preocupen, i molt,
als calderins i calderines i que el
Govern sembla que s’hi posi de perfil i... qui dia passa, any empeny!?
Per què no tenim información oficial de com s’estan resolent els problemes de l’aparcament del Sindicat? Un govern ha d’informar sense
esperar que la resta de grups municipals els fem la pregunta al ple
i responguin per obligació, davant
la ciutadania.
Can Cararac, un tema que preocupa i afecta el present i sobretot el
futur de tots el calderins, que un
grup de veïns que ja fa temps que
treballen per vetllar per la cura del
nostre entorn, demanen explicacions i accions al Govern municipal,
i aquest un cop més dona per resposta el SILENCI.
Envers el projecte dels vestidors
del Bugarai, un projecte que hauria de haver començat el mes
d’abril i amb un pressupost inicial
de 359.000 € aproximadament, en
el ple del mes de juliol el Govern va
presentar una proposta de modificació de crèdit amb un augment de
110.000 € més per a aquest projecte
i un cop vam poder veure l’expedient no hi vam trobar cap modificació substancial i per tant vam presentar per registre una al·legació,
demanant un informe de l’augment
proposat, ja que segons el nostre
criteri aquest projecte va estar valorat sota el preu del mercat i per
això no s’hi va postular cap empresa durant la seva publicació. A dia
d’avui no hem rebut resposta a la
nostra petició, feta durant el termini de la publicació de la modificació
de crèdit a data 30 de juliol, ja que
un cop més hem trobat el SILENCI en les nostres peticions, i això
ens dificulta la nostra tasca com a
alternativa de govern.

Benvinguda a casa,
Xènia!
(Actualització: Celebrem l’alliberament de la Xènia i no deixarem
de lluitar perquè totes les persones
preses puguin ser lliures.)

A

vui, 30 d’octubre de
2019, dia que escrivim
aquest article, tenim
una calderina de 22
anys en presó preventiva acusada dels delictes d’atemptat
contra l’autoritat, desordres públics i
danys. La Xènia Garcia Riera va ser detinguda el 18 d’octubre, entre la Via Laietana i el carrer Junqueras, per agents
de la Policia Nacional espanyola, durant
la manifestació pels drets i les llibertats.
La família i el grup de suport denuncien un seguit de negligències per part
de la Policia Nacional espanyola: “la
van arrossegar al furgó i li van pegar,
a dins van continuar pegant-la mentre cridaven ‘mata-la, mata-la’. Han
utilitzat proves falses que li haurien
posat a la bossa...”.
Des del primer moment ens hem posicionat al costat de totes aquelles persones que lluiten per la llibertat i defensen
els drets fonamentals, també en contra de la violència en l’abús o mala praxi
policial i per tant condemnem amb rotunditat el que considerem una detenció sense proves delictives (de fet una
altra de les detingudes pel mateix motiu
que la Xènia, la Paula, ha estat deixada
en llibertat recentment pel jutge perquè considera que no hi ha indicis que
provin les acusacions de la policia). A
més, remarquem sobretot el nostre rebuig frontal en la manera brutal com
es va fer la detenció i posterior estada
a la comissaria de la Verneda, abans
de ser traslladada a la presó de WadRas. Impropi i indigne d’un estat que
es gasta els calés en màrqueting per intentar deixar clar amb paraules que és
un “estat democràtic”, quan en realitat
estan netejant la seva imatge, que embruten amb els seus fets repugnants.
Seguirem cridant “No hi som totes,
falta la Xènia!”, anirem, facilitarem,
participarem en totes les activitats que
es facin per donar suport a la Xènia,
també a la caixa de resistència per fer
front a la defensa. Perquè al final, o fem
pinya davant d’un estat salvatge que
ha embogit en repressió o ens faran
molt mal. Avui és ella, però demà pot
ser la vostra filla o qualsevol de nosaltres que hem anat a manifestar-nos.
Per desgràcia, doncs, ja tenim dos calderins empresonats. Recordem que el
Medalla d’Honor de la Vila, Raül Romeva, ha estat en presó preventiva i
ara ja té sentència dictada amb una
condemna de presó de 12 anys i inhabilitació absoluta per sedició i malversació de fons públics amb la sentència
del judici del procés per l’organització
del referèndum.
Com dèiem fa uns mesos, no es tracta
ja de la independència, que també, es
tracta de la DEMOCRÀCIA! Perillen
tots els nostres drets fonamentals! Ens
seguirem trobant als carrers!

Un 10N que és cosa
de tots i totes

A

vui s’inicia la campanya electoral del
10-N i els i les socialistes de Caldes
hem decidit que
no farem cap mena de publicitat exterior (banderoles, cartells,
polipropilens..) al nostre municipi. Com part de les nostres veïnes i veïns ja saben perquè, ha
començat a arribar si seguirem
fent bustiada amb informació
electoral i les paperetes de vot.
Els motius d’aquesta decisió són
diversos, d’una banda, un acord
que va propulsar el PSOE a les
forces polítiques per reduir despesa pública, fer una campanya més
austera i sostenible. Ja que creiem que és una responsabilitat de
totes les forces polítiques la reedició d’aquestes eleccions generals.
És per aquest motiu que, tot i
saber que la no encartellada per
part de la nostra agrupació no suposa un gran estalvi de pressupost
públic, per coherència i responsabilitat hem decidit ser conseqüents i no fer més despesa pública en aquesta campanya electoral.
Emplacem la resta de forces presents al municipi que van formar
part d’aquest acord a complir-lo i
ens posem a disposició de la ciutadania calderina per fer trobades
i conèixer de primera mà el projecte amb què ens presentem a les
eleccions generals.

L

a resposta popular
contra les sentències
i la resposta de l’Estat davant d’aquestes han evidenciat de
nou el problema: l’Estat, el govern i
els seus tribunals no deixen cap via
lliure per a la política a Catalunya.
El 14 d’octubre passat, nou líders
polítics i socials van ser condemnades a fins a 13 anys de presó, sumant gairebé 100 anys de condemna. Aquest és el centre del debat a
què ens enfrontem: unes sentències de presó gravíssimes, de caràcter polític, en resposta a l’organització d’un referèndum.
El Govern espanyol ignora la majoria
social i dona respostes policials a la
mobilització popular. El poble ho ha
entès i està desbordant-ho tot. Les
mobilitzacions responen al fracàs de
l’Estat: desenes d’anys de condemna
contra uns líders polítics i socials que
van promoure l’organització d’un referèndum d’autodeterminació són en
realitat una sentència contra el caràcter suposadament democràtic de
l’Estat espanyol.
D’altra banda s’han criminalitzat
col·lectius que practiquen la defensa contra els atacs constants de la
policia. Expressem la nostra denúncia i condemna a les gravíssimes i violentes actuacions policials,
tant de la Policia Nacional (detencions arbitràries, càrregues indiscriminades, ús de material expressament prohibit pel Parlament...)
com dels Mossos d’Esquadra (clares mostres de mala praxi: atropellaments de manifestants, ús d’armament prohibit, connivència amb
l’extrema dreta…), fet que ens fa
posar en qüestió la professionalitat
d’ambdós cossos policials, que semblen proclius a estendre el terror
i la violència pels nostres carrers.
En aquest context s’han produït
empresonaments totalment injustos i arbitraris com el de la Xènia,
una jove veïna de Caldes. Enviem
a ella i la seva família tot el nostre
suport i lluitarem sense descans
per l’absolució de totes les represaliades.
Per tot això, des de la CUP demanem la destitució del conseller Miquel Buch, per la seva incapacitat
de tenir un control efectiu sobre els
Mossos d’Esquadra i de garantir el
dret fonamental a la protesta. Així
mateix, també demanem la dissolució del cos de la Brimo dels Mossos
d’Esquadra i la retirada dels cossos
de seguretat de l’Estat (Policia Nacional i Guàrdia Civil).
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La primera, segona,
tercera... edat...
> Domènec Sánchez Riera
I les dificultats que, cada cop més,
comporta la presa de decisions i
riscos que adoptem, depenent de
l’edat en què les hem de prendre.
L’escrit que avui us proposo té relació (com sempre) amb l’estat
anímic del moment, però, per ser
mes concret, van ser dos “afers”
els que ahir, dijous 17 del present,
i sense que a priori tinguin cap relació entre ells, em donen peu a relatar-vos-els:
D’antuvi, a La Vanguardia apareixia
una entrevista feta al flamant guanyador del premi Planeta d’enguany
amb la novel·la Terra Alta, l’obra del
qual, entre aquesta Soldados de Salamina, és força prolífica. Com ja
heu intuït, estic parlant de Javier
Cercas. En aquesta es fa referència
a dades que d’immediat van copsar
la meva atenció: al poble de Bot de
la Terra Alta, on va tenir lloc la presentació del llibre, l’autor va parlar
de la idea de pàtria de Shakespeare, i més concretament de Cervantes, que no és política sinó sentimental i personal; és el lloc on hi
ha la gent que estimes... Quan Sancho Panza torna a casa seva després d’haver fet el carallot durant
mil pàgines, s’agenolla, es posa a
plorar i crida: “obre els ulls desitjada pàtria meva”, que és on hi ha la
seva dona i els seus fills (sic)... (és
el que a dalt vull significar sobre la

presa de decisions...).
En aquesta entrevista se’ns parla
també de riscos, segons aquest autor,
si no els corres, no seràs mai un escriptor, o en cada cas el que a cadascú afecti..... i d’ací passo al segon
“afer” que a dalt apuntava, que no
va ser cap altre que una entrevista
(crec que de TV-3) que li van fer al
que va ser un mite dins el món de les
motos trial, Jordi Tarrés i Sánchez,
nascut a Rellinas el 10/09/66, set vegades campió mundial dels anys 1987
a 1995; es va retirar el 1998, si bé avui
segueix vinculat a la seva passió: les
motos. La decisió d’aquest retir la va
propiciar el fet de comprovar que ja
no era fàcil la presa de segons quins
riscos... o decisions... (el que he dit en
el paràgraf anterior).
Tot això em porta al títol del present, que si bé d’antuvi pot semblar
no gaire coherent, el que vol significar és que en cada temporada de
la nostra vida actuem d’una forma
concreta que ve determinada per
l’edat que en el moment tenim.
Desitjo que tot això fins aquí redactat serveixi, com és sempre el meu
objectiu, per distreure’ns.

Parlem-ne
> Montserrat Canyameres
El Museu Thermàlia acaba d’inaugurar la mostra sobre la premsa calderina dedicada als mitjans de comunicació que han existit a Caldes del

1886 al 2019. Una exposició que permet al visitant seguir-ne el llarg recorregut d’una forma amena i instructiva. No és estrany que havent
estat redactora del Setmanari Montbui durant més de 10 anys, m’hagi
abocat a la lectura del llibre 18862019. La premsa calderina. Passió per
informar (malgrat tot) i tot i que l’he
fullejat i repassat de dalt a baix, l’he
sobretot llegit a fons des del 1977, en
què vaig entrar-hi, fins al 1990, en
què vaig dimitir. He de reconèixer
que els textos escrits per Raquel
Puig i Benjamin Recacha són lloables pel que se’n diu feina ben feta.
Tocant a l’època durant la qual vaig
intervenir-hi, chapeau!, per la manera com es va desgranant la vida
calderina social i política a través de
la trajectòria del Setmanari que va
avançant malgrat tota la problemàtica existent. Tal com diu Ma. Núria
Revetlle “El Montbui s’ha mantingut per la voluntat dels redactors
i col·laboradors” i segons es llegeix
al llibre, assenyala l’Ajuntament i el
Patronat com a responsables de la
situació difícil que passa.
S’agraeix que no es passi de llarg la
meva secció “Dona i Societat” que
va incloure entrevistes de tall feminista (més de vint!) a dones calderines i que l’any 1988, sota la meva
direcció, arribà la feminització del
Setmanari amb la incorporació de
cinc redactores. És gràcies doncs,
als redactors/res que hi hem anat
desfilant i que hi hem treballat per
amor a l’art que el Setmanari continuï dempeus. A Caldes, moltes altres
persones que saben indagar, documentar-se i redactar han escrit lli-

bres per amor a l’art, dels quals s’emportava l’èxit l’Ajuntament, que els
feia editar. Un Ajuntament que encara no s’ha ocupat de digitalitzar tota
aquesta premsa calderina que ara
ens presenten, en un estudi seriós,
el duo que forma el comissariat. La
gent no sap prou la feina que han dut
a terme i quanta se n’hauria estalviat si en lloc d’anar fullejant Setmanari rere Setmanari a l’Arxiu, ho haguessin trobat digitalitzat, com ja ho
tenen fet entre d’altres, arxius com
ARCA o Arxiu Comarcal del VO.

Feina encomanada:
Ruta Lawrence
> Quim Campistron
Estava una mica més inquiet que
de costum. Es tracta de poder expressar amb claredat els valors espirituals i humanitaris del missioner Lawrence, i només això ja és un
repte, però aquesta vegada s’hi afegia un nou ingredient. La Ruta no era
concertada, sinó només anunciada
al programa de Festa Major d’enguany, i és clar, corria el perill de
ser declarada deserta. ¿Qui vol per
Festa Major endinsar-se en una història que, per molt propera i interessant que sigui –i aquesta ho és– no
deixa de ser considerada per a molts
destinada a un sector molt minoritari? Tanmateix, sempre em consola
saber que de “bojos” que es deleixen

per conèixer històries llargament
amagades que han vist la llum, encara en deu quedar algun. Per por
a no quedar-me sol, havia contactat
amb uns quants amics, quatre dels
quals s’havien apuntat a fer-la. Impediments de darrera hora van provocar que no poguessin venir. Després
d’unes hores amb regust de desencís,
vaig refer-me tot dient-me a mi mateix: “I què si no ve ningú, jo he de fer
la feina encomanada”. Déu, tal com
ha fet moltes vegades, m’ha sorprès
de nou. Decididament tinc poca fe, o
com diu la cançó d’en Lluís Llach: “fe
no és somniar, ...enterrem la por...”.
L’hauré de cantar sovint.
No feia ni cinc minuts que m’esperava al lloc de trobada, quan veig que
s’acosta l’Enriqueta. “Bon dia, vinc a
fer la Ruta”. Al menys, ja hi ha algú,
penso. Al sentir la paraula “màgica”, dues noies que eren assegudes
en un banc proper s’acosten i es presenten. Venen de pobles del voltant.
No havia passat ni un minut quan
cinc persones més del poble s’hi afegeixen. Em disposo a iniciar-la, però
veig que se m’han avançat. L’Enriqueta ha començat a explicar-se.
La deixo. És la segona vegada, si
no vaig errat, que no la començo jo,
la primera vegada s’havia programat; ara, però, l’espontaneitat és la
que ha pres el protagonisme. M’alegra i esperona veure com cada vegada hi ha més gent que s’interessa per la història local, fent-ho de la
mà d’un dels personatges històrics
que amb la seva tasca van contribuir a modernitzar i obrir horitzons a
la nostra vila. Em refereixo, és clar,
a George Lawrence i el seu equip.
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Una de les singulars
imatges que es pot
veure al fotollibre.
S’hi veu una cabana,
prop de la carretera
de Palaudàries,
que ens convida a
reflexionar sobre
la degradació del
nostre entorn i
recordar els espais
de la infantesa que
ja no hi són. > cedidA

Marta Puigdueta

‘D

ifusos’ és el títol del fotollibre de Jaume Parera que està a punt de
veure la llum. L’artista
visual de Lliçà d’Amunt
ha estat deu anys fotografiant el seu entorn, l’escenari de la seva infantesa, la
Vall del Tenes. En aquestes passejades
ha descobert que els seus records s’han
convertit en residus. De fet, aquesta àrea
del territori concentra l’aglomeració
d’urbanitzacions residencials més gran
de la península Ibèrica i queda amagada
darrere els boscos de la vall.
L’obra presenta una visió particular del nostre entorn natural en contraposició a les zones urbanitzades i
postindustrials. Les imatges no parlen
només d’un context local, sinó de la degradació i especulació del paisatge en
un àmbit més ampli, i de costums globals, més enllà del detonant de l’esclat
de la bombolla immobiliària.
Aquest llibre és coproducció autoeditada a l’obrador de llibres La Bibliogràfica, de Caldes de Montbui, i pretén
fer-nos conscients de l’estat del nostre
entorn per així repensar quin paisatge
volem per a les noves generacions. No
busca culpables, sinó visibilitzar una realitat: com la natura ha passat a ser un
escenari de rovells, el rastre d’una urbanització descontrolada. Es tracta de
parlar d’ecologia sense sentenciar el
passat. Simplement de ser conscients
del present, per tal de millorar el futur.
Difusos mostra la nostra relació
amb el paisatge i ens fa pensar com
volem que sigui: si triem perpetuar la
concepció de la natura com a objecte o
bé com a valor. El fotoassaig s’acompanya de diversos textos, com el del periodista i activista Gustavo Duch, que
fa un manifest sobre com l’arribada de
l’apocalipsi natural ens ajudarà a tornar a ser rurals.

‘Difusos’, quin paisatge
vols heretar?
entorn natural | fotollibre

El fotoassaig de Jaume Parera visibilitza els rastres de la urbanització descontrolada
de la Vall del Tenes, tractant l’entorn natural com un objecte i no com un valor

Façana de la galeria situada al c. Forn núm. 11. > cedidA

La Bibliogràfica,
un somni fet realitat
El calderí Ignasi López ha fet realitat el seu somni:
ajudar a convertir projectes en objectes llibre
a dos minuts de casa. López, especialitzat en
l’edició de projectes visuals, va obrir fa un any, La
Bibliogràfica a Caldes. Ara tot aquell que tingui
un treball de fotografia, il·lustració o bé poesia
visual té un espai físic on adreçar-se per fer-ho
realitat. La Bibliogràfica ofereix una microgaleria
als autors. De fet, ara mateix hi ha una mostra de
‘Difusos’, el primer llibre que s’hi ha produït amb
tota la seva complexitat.

Jaume Parera ha trobat en la plataforma de micromecenatge Verkami una
bona manera de donar vida al seu projecte cultural. Hi ha temps fins el 12 de
novembre per contribuir-hi. Si tot va bé,
aquest desembre es publicarà Difusos i
es presentarà arreu del Vallès.
El foto llibre comença amb un plànol on se situen les localitzacions de les
fotografies i continua amb tres eixos temàtics: l’autoconstrucció, els rastres de
la urbanització descontrolada dels anys
70; l’espai de lleure a la natura, i el motor,
amb la influència del Circuit de Montmeló. Amb aquests capítols Parera busca
remoure consciències i recordar-nos que
podem deixar de ser consumidors passius i adoptar una actitud crítica.
Per això, Difusos vol anar més enllà
del paper i proposa als mecenes i a tots
aquells a qui l’assaig els hagi despertat
quelcom, descobrir l’escenari de l’obra.
Al lloc web de Verkami es poden trobar
passejades i activitats d’arqueologia en
format de tallers familiars a les localitzacions fotografiades. Encara que mostri una realitat dura, l’obra està farcida
d’imatges belles, gràcies a la llum i l’entorn, que converteixen els objectes abandonats en tresors.

Jaume Parera, autor del projecte.
Amb el QR podreu veure l’enllaç a
la plataforma de micromecenatge
Verkami, on s’està donant vida
al projecte cultural. Hi ha temps
fins el 12 de novembre per
contribuir-hi. > cedidA
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Tradicions | festa popular

música | 8 de novembre

biblioteca | exposició fotogràfica

La castanyera a la plaça de l’Església. > cedida

La banda actuarà a El Bar de Robert de Nola. > cedida

La mostra Humanitats recull imatges dels viatges que ha fet l’autor. > i. hijano

La Castanyera
visita el nucli antic

Concert i copa
amb la banda
Atomic Leopards

‘Humanitats’, recull fotogràfic de Carles Olivella

Com ja és tradició l’Associació de Veïns i Comerciants del Casc Antic va organitzar la festa
de la Castanyera. Enguany l’activitat es va celebrar el dissabte dia 26 d’octubre, quan un munt
d’infants es van aplegar a la plaça de l’Església per acompanyar la Castanyera, que va explicar diferents contes que aquest any giraven
al voltant dels oficis. Hi va haver una cercavila fins a la renovada plaça de la Font del Lleó
i de tornada a la plaça de l’Església es van repartir 6 quilos de castanyes entre els infants i
les seves famílies. L’objectiu d’aquestes activitats és dinamitzar el comerç del nucli antic, ja
que amb aquestes accions sempre repercuteix
en les vendes i fa que la gent s’apropi al nucli
antic de la vila.

El proper divendres dia 8 de novembre a les
22.30 h es podrà veure el directe de la banda
Atomic Leopards a El Bar de Robert de Nola,
la sala ubicada al celler del restaurant. Els germans Santi (guitarra i veu) i David Lluch (contrabaix) ja eren membres del grup Hellbilly
Club i han col·laborat i format part de grans
bandes com Sigue Sigue Sputnik, Polecats o Los
Rebeldes. L’estil personal i la seva inquietud els
va portar a engegar aquest projecte l’estiu de
l’any 2005. El seu estil recrea el so del rock&roll
clàssic del rockabilly amb tocs de blues, country
o swing entre d’altres. L’entrada del concert és
de 10 euros i s’inclou una consumició.

Fins al 17 de novembre es pot visitar a la sala d’exposicions de la biblioteca l’exposició
Humanitats, un recull fotogràfic de l’alpinista i aventurer Carles Olivella. A la mostra
s’hi poden trobar impressionants imatges de persones, senzilles i anònimes, que
l’autor s’ha anat trobant al llarg de la seva vida i durant els seus viatges. Olivella ha
volgut documentar amb aquestes instantànies l’essència de l’ésser humà més enllà
de l’entorn que l’envolta. Protagonistes que sobreviuen en un entorn hostil, però no
per això renuncien a viure amb un somriure la vida que els ha tocat.

educació | 6a edició

L’èxit del LECXIT entre les escoles
El programa que fomenta la lectura entre els infants a les escoles de la vila arrenca aquesta setmana la seva sisena edició amb 43 voluntaris, 11 més que en el curs
anterior. L’objectiu d’aquest programa és incrementar l’èxit educatiu dels infants
a través de la lectura per millorar-ne la comprensió, treballant de forma lúdica i
amena gràcies als voluntaris que hi participen. Cada voluntari acompanya l’infant
durant la lectura per ajudar-lo a gaudir-ne i, gràcies a la confiança que es genera,
poder fer propostes de noves lectures tenint en compte els interessos de cada infant.
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La cursa solidària Pia&Go recapta més de 19.000 euros
El diumenge 27 d’octubre es va celebrar al parc de
Can Rius la 3a edició de la Pia&Go, amb més de
1.200 participants. Sota el lema “Si tu corres, correm totes”, es van superar totes les expectatives
de la organització i es van recaptar més de 19.000
euros que es destinaran a projectes a favor de la inclusió social i educativa d’infants i joves en risc. La

E

Albert San Andrés

n els últims temps, el
pàdel ha llastrat la pràctica del tenis fins al punt
de multiplicar exponencialment el nombre de
pistes i practicants. L’essència del
tenis, però, segueix intacta i en l’àmbit esportiu professional segueix tenint més transcendència mundial.
I és per això que des del CN Caldes han fet renéixer aquesta secció,
amb el guiatge de dos entrenadors de
prestigi –i a més calderins– com són
l’ex-tenista Alicia Ortuño i Valentín
González-Galiño.
Potser el primer que ens ve a la
memòria quan parlem de tenis són
les finals de Wimbledon entre John
McEnroe i Björn Borg del 81 o el Nadal-Federer del 2008, probablement
les dues finals més recordades de
tots els temps, que van enfrontar els
tenistes més top del moment. Intentar emular qualsevol d’aquestes bèsties és de nou possible al club nedador, que vol fer de l’escola de tenis
una referència de la zona.
Amb els calderins Ortuño i González-Galiño al capdavant com a màxims responsables en la formació, dos
coach que provenen del món del tenis
professional i que aterren després de
dirigir una escola de tenis a Alemanya, que compaginaran amb el projecte calderí. Els seus currículums
són espectaculars: Ortuño, guanyadora de 30 títols ITF i un WTA, va
destacar especialment en dobles, ja
que va arribar fins al top 50 mundial, mentre que González-Galiño ha
recorregut el món entrenant algunes de les millors promeses top 5 júnior mundials, a més d’haver estat a
tots els Grand Slam com a entrenador d’Ortuño.
Fa poc més d’un mes que han arribat al club, “amb la intenció de situar Caldes en el mapa del tenis,
per ser una de les referències tenístiques de la zona i fer pujar el
nivell de l’escola” explica GonzálezGaliño sobre l’ambiciós projecte i afegeix que “la idea és que qui vulgui
entrenar pugui fer-ho a Caldes i no
hagi de marxar fora”.
L’escola de tenis serà el principal repte de la dupla, on ja han arrencat amb una vintena de jugadors i jugadores des dels tres als divuit anys.
Entre ells destaquen especialment
dos, els fills dels entrenadors, Valentín Jr. i Alexia, dos fenòmens que ja
destaquen internacionalment i que
seran el mirall per als més petits.
El Valentín Jr. amb 10 anys ja
és al cinquè lloc del rànquing espanyol, en primer grau d’aleví, ja que
ha guanyat diversos torneigs catalans i espanyols i s’ha foguejat amb
els números 1 de França entre d’altres. L’Alexia, amb 12 anys, ha estat

cursa va comptar amb dos recorreguts, una cursa
de 15 km i una de 5 km. Els més menuts també van
poder participar en una cursa de 1,5 km en què s’hi
van llançar pols de colors per fer-ho més divertit.
Durant la jornada també es van oferir diverses activitats com classes de zumba, contacontes, curses
de sacs i tallers infantils.

tenis | nova etapa

El renaixement del
tenis al CN Caldes
Valentín González-Galiño i Alicia Ortuño encapçalen a les pistes el nou projecte tenístic

Alexia i Valentín González-Galiño seran la referència dels jugadors de la secció de Tenis del CN Caldes. > cedides cn caldes

“Tenim la intenció
de situar Caldes
en el mapa del
tenis, per ser una
de les referències
tenístiques de la
zona i fer pujar el
nivell de l’escola”
Valentín
González-Galiño,
Entrenador CN
Caldes Tenis

guanyadora en dobles de l’European
Tennis Association sub-12, grau 1, a
Pozoblanco (Còrdova), on també va
ser semifinalista individual, a banda
de ser campiona d’Espanya a Villena (Alacant) per federacions. La jove
tenista també va jugar el mundial de
Bulgària seleccionada per Espanya.
En aquest esport, tenir algú
com a referència en categories inferiors és un punt extra de motivació per seguir escalant en qualitat,
ja que arribar a ser professional “és
un accident a causa del talent i l’entrenament. Però en el tenis, qui ho
persegueix, ho aconsegueix”.

L’esport de raqueta ha canviat molt des dels temps de McEnroe i Borg, i la tecnologia ha permès
més estils de tenistes: “ha canviat
molt gràcies a les noves raquetes,
els més tècnics no han de ser tan
potents i els físics només han d’estar ben col·locats. Ara els tenistes
s’afinen més” explica l’entrenador,
que remarca que “a jugar es pot començar des dels tres anys, tot i que
depèn del practicant. Els nivells
s’adapten a cada edat. Inicialment
es filtren els aprenentatges”.
En CN Caldes ha aconseguit
reunir a una vintena de tenistes en

aquest nou reinici de l’activitat tenista –va cessar fa uns mesos– i el Valentín explica que existeix la intenció de
crear diversos equips federats i consolidats des de categoria prebenjamí
a amateurs, “involucrant a les famílies en aquest món” per tenir “una
piràmide àmplia des de la base, ben
ensenyada i competitiva”.
“Si un entrenador et tracta
com un fill, això provocarà resultats. Tenir un equip al darrere és
molt important” sentència GonzálezGaliño, que amb el nou projecte promet noves sensacions al capdavant de
l’escola de tenis del CN Caldes.

HOQUEI | OK LLIGA

Tres punts per mirar cap amunt
El Recam Làser Caldes va sumar
la segona victòria de la temporada després de superar per 4-2 el
CP Calafell. El partit va ser molt
lluitat, però els calderins van ser
superiors als tarragonins i es van
emportar justament la victòria. Els
de Candami van sortir molt intensos a la pista i en els primers minuts de joc van tenir bona part de
la possessió i ocasions. Tot i això, el
marcador va costar molt d’obrir. Al
minut 17, Sergi Torné va veure targeta blava, però Marcos Blanqué
no va poder superar Serra. Tampoc van poder anotar els vallesans
amb un jugador més. Tres minuts
després, Roger Acsensi va veure
blava. Gerard Camps va aturar la
falta directa i els de Ferran López
no van poder anotar en el powerplay. A 2 minuts per al descans
Sito Ricart va fer l’1-0 aprofitant
un refús de Serra. A la segona part
el duel va mantenir una intensitat
molt alta per part dels dos conjunts. Al minut 33 Torné va veure
blava i Cristian Rodríguez va fer el
2-0 de falta directa amb una excel·
lent definició. Al següent minut,
Xaus va retallar distàncies. Els visitants de nou van veure una blava,
en aquest cas per a Romeu. Cristian Rodríguez no va poder superar
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Celebració d’un dels gols contra el CP Calafell. > k. càtedra

Serra en la directa. Tot i això, Rovira va fer el 3-1 al minut 39 amb
un potent xut a la frontal de l’àrea.
El partit estava molt intens i, poc
després, Romeu va tornar a veure
blava per protestar. Rovira va fer
el 4-1 amb una excel·lent definició
de directa, aixecant i picant. A 7
minuts pel final, Camps va aturar
la 10a a Torné. El duel no deixava
moments per respirar i, a 5 minuts
per al final, Sito Ricart no va poder

convertir un penal que va provocar
ell mateix. Al minut 46, Rodríguez
va retallar distàncies amb una pilota penjada a l’interior de l’àrea. El
Calafell buscava un gol per tornar a
entrar en el partit, però Camps i la
defensa del Caldes van estar molt
segurs. Marco Blanqué va poder
fer el 5è, però no va poder superar Serra de falta directa per la 15a
dels de López a 1 minut per al final.
> PREMSA CH CALDES

futbol | SEGONA CATALANA

Els calderins guanyen el
CF Cardedeu per 4 a 0

Vargas va fer un gol que seria anul.lat a la sortida del corner. > t. gutiérrez

En el marc de la 9a jornada de Lliga, els calderins disputaven aquest
diumenge un partit força interessant i de màxima igualtat contra un
CF Cardedeu que sempre presenta moltes dificultats. Els visitants
van estar a punt d’avançar-se a l’inici del partit amb un xut que va
anar al travesser, però va ser el CF Caldes, al minut 10, qui es va posar
per davant al marcador en una gran definició d’Aitor.
Els de Caldes podien haver anat al descans amb 2-0 al marcador –
amb gol de Vargas–, però va ser anul·lat a instàncies del jutge de línea.
Ja a la segona part, el CF Caldes en 8 minuts (del 72 al 80), acabaria fent tres gols més, obra de Marc Angelet, Aitor (per segona vegada) i Jordi Camí, i deixaria el resultat final de 4-0 per al conjunt
calderí. > TONI GUTIÉRREZ

TOUCH RUGBY | LLIGA CATALANA

El ‘touch’ calderí estrena temporada
Els de la flama taronja han estat penalitzats per la falta de jugadores
Diumenge 27 d’octubre el Rugby &
Touch Caldes – Centre Democràtic
i Progressista va començar la seva
2a temporada a la Lliga Catalana
de touch al camp de futbol de Sant
Quirze de Besora.
En aquesta 1a jornada, els de la
flama taronja es van enfrontar al
Touch Sant Cugat i al BUC-BOCS.
Els calderins van presentar una formació amb vuit jugadors, però amb

tant sols una dona, fet que va comportar que en ambdós partits sumessin dos punts de penalització.
Al primer partit disputat, davant
del Sant Cugat, el resultat final reflectia un 4 a 1, que amb la penalització es va convertir en un 6 a
1. En el segon partit, en què els del
Centre van estar molt més ordenats
en defensa i consistents en atac, al
final dels 28 minuts reglamentaris

el marcador va ser d’empat a 1, però
de nou, derrota final per 3 a 1.
Marc Congost, el tècnic del conjunt calderí, valora molt positivament l’evolució de l’equip, però
reconeix que “caldrà seguir treballant en la tasca de captació
de persones disposades a practicar el ‘touch’, sobretot dones,
que per ara és la nostra mancança més important”.

futsal | segona divisió nacional

Primera gran victòria de les femenines
Les sènior de Caldes van guanyar 7 a 0 aquest cap de setmana
Tot i que aquest cap de setmana es
reservava per al descans en moltes
competicions, el futbol sala femení
dissabte va disputar la 7a jornada
de Lliga a Segona Divisió Nacional.
Al Bugarai, les calderines van enfrontar-se a l’Hispanic de Torrent
i van aconseguir un resultat espectacular al marcador: 7 a 0 a favor
de les locals. Aquesta ha estat la
primera victòria de la temporada

en la recent estrenada categoria,
i de moment, les calderines, se situen en 7a posició en la classificació. D’altra banda, l’equip sènior
del CN Caldes masculí es posiciona
en 5a posició a Tercera Divisió Nacional. En el darrer partit, que corresponia a la 6a jornada de Lliga,
els nois de Caldes van enfrontar-se
al Mataró i van sumar la 3a victòria de la temporada.

BÀSQUET | 2A CATALANA

Lideratge de Lliga en la 6a jornada
Diumenge passat, 3 de novembre, els jugadors i jugadores de bàsquet d’equips sènior del CN Caldes disputaven la 6a jornada de Lliga
a la categoria de Segona Catalana.
D’una banda, els calderins estan radiants d’alegria, ja que arran
del partit contra l’AE Minguella Drivim B celebrat a Badalona han
sumat una nova victòria (61-69) que els ha situat en la posició més
alta del rànquing. En la següent jornada, els de Caldes s’enfrontaran al Santa Coloma B (dissabte 9 de novembre), amb qui tan sols
els separa 1 punt en la classificació.
Contràriament, les noies del CN Caldes no van tenir la mateixa sort
que els seus companys de club. També durant la 6a jornada, les calderines es van veure superades per un punt de més marcat per les
seves contricants del Basquet Neus A. Ara per ara, les calderines se
situen en 6a posició, a tres punts de diferència del líder, Sant Gervasi.
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EXPOSICIONS
En Relleu
Exposició d’escultura a càrrec
de Mar Hdez., guanyadora del V
concurs d’escultura Sebastià Badia.
Lloc: Espai d’Art Casino
Organitza: ARTSgrup
HUMANITATS
Fins al 17 de novembre, en
horari d’obertura de la biblioteca.
Arxiu fotogràfic cedit per
Carles Olivella i Viguer.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes
1886-2019
Fins al 12 de gener. Horari: De
dimarts a dissabte de 10 a 14 h i
de 16 a 19 h, diumenge i festius
de 10 a 14 h.
“La premsa calderina. Passió per
informar (malgrat tot).”
Lloc i org.: Museu Thermalia

DImarts 05
08 h · DEIXALLERIA MÒBIL
Lloc: cantonada entre Montserrat
i l’avinguda de Pi i Margall
Organitza: Ajuntament de Caldes
de Montbui

DImecres 06
09 h · CAMINADA A ALS
SAULONS I CARARAC
Lloc de sortida: Les Cases
dels Mestres
Organitza: Caminades de L’Esplai
19 h · CONFERÈNCIA
“Polítiques del desconcert: del
Brexit a Bolsonaro” a càrrec de
Gonçal Mayos, doctor en Filosofia,
professor titulat, Departament
d’Història de la Filosofia, Estètica i
Filosofia de la Cultura.
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Organitza: Aules Caldes

DIjous 07
10 h · SESSIÓ FORMATIVA
“Marca’t un objectiu laboral,
anàlisi competencial del lloc
de treball”
Lloc: La Piqueta
Organitza: Club de Feina
16 h · TALLER
“Quins són els teus punts forts?”
Lloc: La Piqueta
Organitza: Club Feina +16
19 h · XERRADA
LA MARATÓ TV3
“Les malalties minoritàries,
minories que fan una majoria”.
Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca
de Caldes
Organitza: Televisió de Catalunya
i la Fundació de la Marató de TV3
Col·labora: Biblioteca de Caldes
de Montbui.
20 h · PRESOS POLÍTICS
“Música per la llibertat dels
presos polítics”
Lloc: Plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes

DIvendres 08
19 h · INAUGURACIÓ
Exposició d’escultura: EnRelleu
de Mar Hernández, guanyadora
del V concurs d’escultura
Sebastià Badia.
Lloc: Espai d’Art Casino
Organitza: ARTSgrup
22.30 h · CONCERT I COPA
“Atomic Leopards”. Amb el tiquet
del concert entra una consumició
de cervesa, vi, cava o refresc.
Lloc i org.: El Bar de Robert de Nola

DIssabte 09
10 h · CONSOLAT MÒBIL
EQUADOR
El consolat mòbil de l’Equador
es desplaça a Caldes per atendre
tramitacions de població
equatoriana resident al territori.
Lloc i org.: Ajuntament de Caldes
14 h · CASTANYADA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Coral del Centre
14.30 h · WATERPOLO
CW Univ. Aut. – CN Caldes
Lloc: Sabadell
15.15 h · FUTBOL
VIC Riuprimer REFO Futbol Club
A - CF Caldes de Montbui
Lloc: Camp de Futbol Mpal. De
Santa Eulàlia de Riuprimer
Organitza: FCF
16.30h · FUTSAL MASCULÍ
Pou Escorial, A – CN Caldes FS, A
Lloc: Pavelló Mpal. Nord Sabadell
Organitza: FCF
17.45 h · BÀSQUET MASCULÍ
CN Caldes A – CB Santa Coloma B
Lloc: Pav. Municipal Les Cremades
Organitza: FBC
18 h · BÀSQUET FEMENÍ
C.B. Argentona vs. CN Caldes
Lloc: Pav. d’Esports d’Argentona
Organitza: FCB
18 h · TEATRE MUSICAL
“La Bella Dorment” a càrrec de
Companyia Dreams Teatre. En el
marc de les Sessions de Rialles.
Lloc: Sala gran Casino de Caldes
Organitza: Grup Rialles Caldes,
Casino i ACC

DIumenge 10
12 h · CASTELLERS
Diada de la colla dels Escaldats de
Caldes amb la participació de les
colles de Castellers d’Andorra, de
Castellar i els Esperxats de l’Estany.
Lloc: plaça de Can Rius
Organitza: Castellers de Caldes
12 h · HOQUEI
CE Lleida - CH Caldes Recam
Lloc: Lleida
Organitza: RFEP
13.30 h · WATERPOLO
CW Figueres - CN Caldes
Lloc: Figueres

18.30 h · TEATRE
“El sopar dels idiotes” de
Francis Veber, a càrrec de la Cia.
Farrigo-Farrago de Palau-Solità
i Plegamans. En el marc del XII
Cicle de Teatre de Tardor.
Lloc: Sala gran Casino de Caldes
Organitza: Casino de Caldes
Col·labora: UCIC

DIlluns 11
09.30 h · SESSIÓ FORMATIVA
“Com afrontar una
entrevista de feina”
Lloc: La Piqueta
Organitza: Club de Feina

DImarts 12
18 h · SORTIDA
Sortida al Gran Teatre del Liceu
per veure “Doña Francisquita”,
sarsuela d’Amadeu Vives i Roig.
Anada i tornada amb autobús.
Sortida: Estació d’autobusos
Organitza: Acció Cívica Calderina
i Casino de Caldes
Col·labora: Gran teatre del Liceu
de Barcelona.

DImarts 13
09 h · CAMINADA A
CENTELLES
Sortida: Les Cases dels Mestres
Organitza: Caminades de L’Esplai
16 h · BINGOALIMENT
Lloc: sala 2 del Centre cívic
Org.: Assoc. Cultural de la Dona

DIjous 14
10 h · SESSIÓ FORMATIVA
“Identifica les competències
personals”
Lloc: La Piqueta
Organitza: club de Feina
16 h · TALLER
“Vols treballar al Nadal?
Quins són els sectors amb més
oportunitats?”
L’objectiu d’aquesta activitat és
sortir amb idees per encarar el futur
mitjançant una sessió formativa
amb dinàmiques de grup, visionat
de vídeos, exercicis pràctics i
activitats dirigides per destacar el
potencial de cadascú.
Lloc: La Piqueta
Organitza: Club Feina +16
20 h · PRESOS POLÍTICS
“Música per la llibertat dels
presos polítics”
Lloc: Plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes

DIvendres 15
18 h · CINEFÒRUM
FRONTERES
“Caure del niu”, documental de
Susanna Barranco.
Lloc: Local de Cooperativa 70
Org.: Cooperativa 70, Caldes
Solidària Creu Roja i Caritas Caldes.

19.30 h · ASSEMBLEA
GENERAL ORDINÀRIA
DE SOCIS
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: Facultat de Sant
Antoni Abat de Caldes de Montbui

DIssabte 16
16 h · TORNEIG
D’‘SCOOTERS’
Torneig amb dues categories: pro
i semipro. Lliurament de premis i
berenar per als assistents. Amb jurat i
speaker. Casc obligatori. Es recomana
l’ús de colzeres, genolleres i altres
elements de protecció. Inscripcions
fins a l’11 de novembre.
Lloc: Skatepark de Caldes
Organitza: Espai Jove El Toc
17 h · FUTBOL
Sant Quirze Vallès, FC, A CF Caldes de Montbui
Lloc: Camp de Futbol CEM Can
Casablanques
Organitza: FCF
17.30 h · BÀSQUET MASCULÍ
Blancoroure Advocats – CB
Argentona A vs. CN Caldes A
Lloc: Pav. d’Esports d’Argentona
Organitza: FBC
17.30 h· FUTSAL FEMENÍ
CN Caldes FS, A – FEME
Castellón CFS
Lloc: Pavelló Mpal. Bugarai
Organitza: FCF
17.30 h · FUTSAL MASCULÍ
CN Caldes FS, A – Montsant,
CFD, A
Lloc: Pavelló Mpal. Bugarai
Organitza: FCF
18.30 h · WATERPOLO
CN CALDES – CE Picornell
Lloc: CN Caldes

DIimenge 17
10 h · FIRA D’ANTIQUARIS I
BROCANTERS
Lloc: carrer del Mestre Gregori
Montserrat/Plaça de Catalunya
Organitza: Ajuntament de Caldes
12.30 h · BÀSQUET FEMENÍ
CN Caldes – CE Sant Nicolau B
Lloc: Pav. Municipal Les
Cremades
Organitza: FCB
18.30 h · TEATRE
“El Cafè de la Marina”, dins del
XII Cicle de Teatre de Tardor.
Obra de Josep M. De Segarra i
interpretada pel Grup Escènic
Casino. Preu: 8-10 €. Podeu gaudir
dels Vals de l’UCIC 2x1
Lloc: Sala gran Casino de Caldes
Organitza: Casino de Caldes
Col·labora: UCIC

DIlluns 18
09 h · SERVEI D’ASSESSORIA
JURÍDICA PER A DONES
Lloc i organitza: Ajuntament de
Caldes de Montbui

CLASSIFICACIONS
ESPORTIVES

hoquei MASC.
OK Lliga · J.07

Barcelona - Noia
Taradell - Lleida
Caldes - Calafell
Voltregà - Lloret
Girona - Igualada
Reus - Palafrugell
Liceo - Vic

5-1
4-5
4-2
1-3
3-7
8-4
7-3

CLASSIFICACIÓ
09 Recam Làser Caldes

PT
08

futbol
2a Catalana · Grup 4 · J.09

St. Julià - Tibidabo
Gironella - Joanenc
St. Quirze - Vic
Torreta - Berga
Ripollet - Franqueses
Can Trias - Calaf
Sabadell - Sabadellenca
Caldes - Cardedeu
Sallent - Torelló

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

CLASSIFICACIÓ
07 Caldes de Montbui, CF

PT
15

futsal masc.
3a Div. Nacional · Grup 01 · J.06

Canet - Vilassar
Arenys - Arrels
Floresta - Vacarisses
Vallseca - Jesús Maria
Horta - Arrahona
Premià - Montsant
Caldes - Mataró
Unión - Escorial

1-4
3-1
6-7
1-5
3-1
4-1
6-5
1-3

CLASSIFICACIÓ
05 CN Caldes

PT
12

futsal fem.
2a Div. Nacional · Grup 02 · J.07

Caldes - Torrent
Cesar - Concòrdia
Hospitalet - Cervera
Promises - Eixample
Ripollet - Red Star’s
Almassera - Elx
Mataró - Castelldefels
Esplugues - Castellón

7-0
4-4
6-6
2-1
2-1
4-4
0-5
0-0

CLASSIFICACIÓ
07 CN Caldes

PT
09

Bàsquet masc.
2a Categoria · FR02 · J.06

Argentona - Masnou
Llefià - La Mina
CB Viladecans - Parets
Mataró - Franqueses
Círcol - BM Viladecans
Minguella - Caldes
Sta. Coloma - Teià
CLASSIFICACIÓ
01 CN Caldes

66 - 55
67 - 73
89 - 61
57 - 60
71 - 38
61 - 69
68 - 75
PG PP
05 01

Bàsquet fem.
2a Categoria · FR01 · J.06

St Jordi - Jet
Vilassar - S. Gervasi
Caldes - Neus
La Vila - Minguella
Can Parellada - Ripollet
St. Nicolau - Llefià
Mollet - Argentona
CLASSIFICACIÓ
06 CN Caldes

62 - 65
23 - 69
40 - 41
57 - 60
77 - 82
56 - 52
41 - 52
PG PP
03 03
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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

defuncions

Farmàcia Brunat

02 de novembre · 94 anys
ANGEL PLA MESEGUER

93 865 26 45 · C. Folch i Torres, 4

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

Farmàcia La Rotonda

25 d’octubre · 48 anys
JOSE MANUEL MARTINEZ ALFARO

93 865 58 98 · Pl. Lluís Companys, 4

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

21 d’octubre · 87 anys
SALVADOR SANCHEZ SANCHEZ

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

Farmàcia Ruano

13 d’octubre · 83 anys
FRANCISCO GONGORA SERRANO

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 fins
a les 00:30 h. A partir de les 00:30 h, el
servei de guàrdia es deriva a la Farmàcia
Viñamata (c. Museu, 20; Granollers).

07 d’octubre · 62 anys
JOSE ANGEL GRIMALDOS MARTINEZ
03 d’octubre · 95 anys
EULOGIA CUERVAS ROMERO
03 d’octubre · 87 anys
MERCEDES PEIRO OLIVES

Passatemps en català

Un cop de mà

Rumia i encerta-la!
El qüestionari lingüístic que et posa a prova cada mes, perquè puguis comprovar
com tens l’ortografia, la sintaxi i el lèxic en llengua catalana.

Com se’n diu, del traguet d'una beguda alcohòlica,
especialment licor, servida en un got petit?
Un ______________ .
Completa el qüestionari Un cop de mà. Rumia i encerta-la! d'aquest mes
escanejant el codi QR.
Com funciona? Després de respondre totes les preguntes, clica “Envia”. A la
pantalla que s'obrirà, clica “Mostra els resultats” per veure'n les solucions
i saber si has respost correctament.
Trobaràs el qüestionari a
i al
de l’Oficina de Català de Caldes de Montbui.
Si el vols rebre, envia’ns la teva a/e a uncopdema@cpnl.cat.
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Curiositats

Fisioterapeuta especialitzada en la mà i extremitat superior

Núria
Carnicero
Campmany

Acaba de guanyar el premi Master Thesis Award atorgat
per l’European Network of Physioterapy in Higher
Education (ENPHE) per un treball basat en una prova
pilot d’intervenció amb sis escaladors adults amb una
lesió del lumbrical. Tot un reconeixement europeu per
a aquesta jove calderina, gran aficionada a l’escalada.

Jordi Rius

J. SERRA

· En quin moment vas decidir que volies ser fisioterapeuta?
De joveneta, m’estava decidint què
volia fer. Tenia clar que anava cap a
Ciències de la Salut i sempre estava
entre la Medicina i la Fisioteràpia.
Vaig pensar que la vessant més humana es troba probablement més en el fisioterapeuta, que està molt més temps
i comparteix moltes més estones amb
la persona que no pas un metge.

“El fisioterapeuta està
molt més temps i comparteix
moltes més estones amb la
persona que no pas un metge”

Del 05 al 18 de novembre de 2019

· Llavors et vas especialitzar en les
extremitats superiors?
Sí, dins de la carrera a les Escoles Universitàries Gimbernat, sobretot al 3r
i 4t any, no sé perquè vaig tenir més
bon feeling amb les assignatures que
em portaven cap a la mà i l’espatlla.
Una vegada acabada la carrera, tota
la formació petita que vaig anar fent
amb els del màster van ser cursos
monogràfics sobre la mà o l’espatlla.
Aquí es parla d’especialització neurològica, respiratòria, esportiva, pediàtrica... però fins ara no s’ha parlat del
fisioterapeuta de la mà o del peu. En
certa manera, en l’àmbit internacional, sí que es reconeix la figura del fisioterapeuta de la mà, que no es diu ben
bé així, sinó terapeuta de la mà. Aquest
paper tant el pot fer un fisioterapeuta
com un terapeuta ocupacional.
· També ets escaladora?
Sí, amateur. Possiblement gràcies a

aquesta afició em vaig interessar
més per aquesta vessant de l’extremitat superior.
· I ets fisioterapeuta de la Federació Espanyola d’Esports de
Muntanya i Escalada (FEDME)...
A la clínica on treballo, Hand Therapy BCN, es van posar en contacte amb nosaltres per formar part
del projecte de fisioterapeutes amb
la selecció espanyola d’escalada.
No treballo per a la FEDME, treballo amb la clínica, que ha establert un conveni amb la FEDME.
Sí que és veritat que actualment
estic coordinant el projecte.
· Això t’obliga a viatjar sovint?
Sí, el 2019 va entrar un nou seleccionador, el David Macià, que és del
Bruc. Ell va revisar com s’havia
anat treballant fins ara i va considerar que havia d’haver-hi la figura del fisioterapeuta. Inicialment,
se’ns va proposar donar assistència a les competicions internacionals. Ara només ens queda una
competició i estem fent una feina
de retrospecció de com ha anat
l’any i el que hem valorat és que
és important estar a la competició.
· Un esportista d’elit força molt
el seu cos a l’hora de competir?
En general, l’esport d’alt rendiment i d’alta competició són moltes
hores. I s’ha de fer molt bona ges-

tió d’aquestes hores tant en matèria d’entrenament com els professionals de la salut que pugui tenir
al costat. És molt important fer un
treball conjunt en equip, que el fisioterapeuta pugui aportar en l’entrenament o les rutines d’escalfament com l’entrenador pugui dir
la seva.
· Has estat reconeguda amb el
primer premi del Master Thesis
Award amb el treball sobre una
prova pilot de ‘relative motion’
sobre la gestió de les lesions lumbricals dels escaladors. En què
consisteix aquest treball?
Emmarcat dins del treball del
màster d’investigació que vaig
fer, havia d’agafar un tema que
m’interessés i proposar un estudi pilot quant a avaluació i tractament d’aquella entitat clínica que
jo desitgés. En aquest cas, ja que
la pràctica clínica al dia a dia on
treballo m’enfoco molts als escaladors, tenia clar que havia de treballar amb ells. Al que hi havia de
literatura científica hi havia moltes coses publicades d’algunes lesions, però la lesió al múscul lumbrical seguia sent poc estudiada.
A la clínica on treballo l’estudi era
la manera perfecta per explicar al
món com treballem.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

