Publicació quinzenal independent
Caldes de Montbui
Distribució gratuïta
Del 20 de març al 09 d’abril de 2018
Número #22
www.calderi.cat

L’Educaentorn calderí
engega motors aquest
dijous, 22 de març
>P06

Palmes, palmons i
mones, a punt per a
la Setmana Santa
>P10

La 17a Caminada de
Caldes suma prop de
700 participants

Bona Setmana
Santa a tothom!
Tornem el dimarts
10 d’abril

>P12

Un mercat
d’alçada
Prop de 20.000 persones
visiten el Mercat de l’Olla i la
Caldera en la seva 10a edició
>P02-03
El gran reclam d’enguany del Mercat de l’Olla i la Caldera ha estat l’anada d’olla amb els salts des del pont de Can Rius, a una alçada de 18 metres. > Q. pascual
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MERCAT D’ARTESANS I GASTRONOMIA | FEM BULLIR L’OLLA

Entre tots fem bullir l’olla

El Mercat de l’Olla i la Caldera tanca la 10a edició amb una assistència d’unes 20.000 persones tot i el canvi d’ubicació
Els llegums van tornar
a ser un dels principals
punts d’interès. En la
imatge de l’esquerra,
una cua de persones
esperen la seva
ració de llenties
pardines cuites
amb aigua termal i
acompanyades de
xoriços d’establiments
calderins.
A la dreta, un dels
80 valents que van
llençar-se des del
pont de Can Rius, a 18
metres d’alçada.
A sota, una mostra
de la variada oferta
alimentària que el
centenar de parades
van oferir per carrers i
places de la vila.
> Q. Pascual

Jordi Rius

U

n ecocarrusel donava la
benvinguda als visitants
a la plaça de l’Església,
una atracció semblant a
la que hi havia a la plaça
de Can Rius, dos dels extrems del Mer·
cat de l’Olla i la Caldera, que enguany, en
la celebració de la seva 10a edició, havia
de superar l’escull que la plaça de la Font
del Lleó estava en obres i no podia aco·
llir l’olla de 1.600 litres de capacitat, la
més gran de Catalunya, per fer el tast de
llenties pardines i xoriço calderí (dissab·
te) i de cigrons i botifarra calderina (diu·
menge). El regidor de Turisme i Terma·
lisme, Isidre Pineda, advertia diumenge
que la plaça de Can Rius, que s’ha con·
vertit en la part central del Mercat, esta·
va “molt plena de gent i amb molta cua
per poder tastar aquests cigrons i botifarres fetes amb l’aigua termal de Caldes de Montbui i amb llenya a l’olla més
gran de Catalunya”. Aquest bon ambi·
ent per descobrir el mercat “i la 10a edi-

5.000 racions

de llegums (cigrons
i llenties) s’han
repartit durant el
Mercat

80 persones

han fet salt de pont
des dels 18 metres
del pont de Can Rius

100 parades
distribuïdes pel
nucli antic de
Caldes

ció del mercat més gastronòmic ja es
pot dir que ha estat un èxit”. L’afluència
de visitants ja es va començar a notar dis·
sabte al matí, que, en paraules de Pineda,
tenia “un component especial” pel fet
de tenir les obres a la plaça de la Font del
Lleó, però això “no va ser impediment
per conèixer el mercat”.
5.000 RACIONS DE LLEGUMS
Un dels principals punts d’interès del
mercat han estat l’olla i les calderes on es
van coure els llegums. El cuiner Jordi Bufí
va calcular que, entre dissabte i diumen·
ge, es deuen haver repartit unes 5.000 ra·
cions de llegums, entre cigrons i llenti·
es. Per descomptat, els llegums es coïen
amb aigua termal i les botifarres i els xo·
riços els proporcionaven establiments
calderins. Les racions de cigrons, que es
van servir dissabte a la tarda i diumen·
ge, “les hem servit amb rostillons per
fer-los més saborosos i acompanyats de
botifarra i de botifarra de perol”. Ma·
ribel Merino, de Llegums Cuits Parella·
da, va servir llenties pardines dissabte
al matí, cuinades amb aigua termal i llo·

rer en tres calderes, i amb xoriços fets a
les graelles. “Les llenties surten molt
bé, són molt meloses i molt bones”, as·
segurava. Les 5.000 racions fan pensar
que, al llarg dels dos dies del mercat, hi
han passat entre 15.000 i 20.000 perso·
nes, segons ha constatat l’organització.
L’ANADA D’OLLA
El gran reclam d’enguany del Mercat
de l’Olla i la Caldera ha estat l’anada
d’olla amb els salts des del pont de Can
Rius, a una alçada de 18 metres. “Segurament que va impressionar a més
d’un i que va sorprendre als que es
van tirar des del pont de Can Rius per
celebrar el 10è aniversari de la nostra fira més gastronòmica”, assegu·
rava el regidor de Turisme i Terma·
lisme. En les dues tandes de dissabte,
van saltar 38 persones i, amb la jorna·
da de diumenge, es van completar 80
salts. Jordi Soler, de l’empresa calderi·
na Vent d’Events, reconeixia que “hem
tingut llista d’espera, molta gent que
ha saltat vol repetir i es pot dir que
l’activitat ha estat un èxit”. El pont

de Can Rius era l’únic que permetia fer
l’activitat perquè el romànic era massa
baix i el de Les Cremades era massa
ample per sostenir tots els contrape·
sos. Al salt de pont hi podien participar
persones entre 16 i 60 anys i “n’hem
tingut dels dos extrems d’edat”, re·
coneixia Soler, que afegia que “hi ha
hagut més noies que nois participant”. El pont de Can Rius estava tan·
cat als visitants i només es permetia
el pas als saltadors. En el lloc del salt,
l’empresa Vent d’Events els explicava
la dinàmica, a molts d’ells els tranquil·
litzava. Una vegada fet el salt, els salta·
dors eren rebuts en una plataforma de
fusta disposada sobre la mateixa riera,
es treien tota l’equipació i marxaven
creuant la riera per una passarel·la fins
a enllaçar amb el Molí de l’Esclop, “en
un itinerari on s’ha hagut de netejar
tota la llera de males herbes”, consta·
ta el membre de Vent d’Events.
Pineda va indicar que “tenim la
sensació que l’anada de l’olla de la fira
ha quallat, pensarem en anades de
l’olla per l’any que ve, però la intenció
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GASTRONOMIA | SE’NS EN VA L’OLLA

Continua la festa
per als bocafins

Pernilets de pollastre amb favetes i carxofes de Na Madrona. > cedida

és que els calderins i calderines
proposin reptes que es puguin fer
en anades de l’olla següents”.
El fet de tenir la plaça de la
Font del Lleó en obres ha fet que,
enguany, el Mercat “s’hagi estirat
una mica més cap al carrer del
Pont” i sense cap mena de dubte,
“un dels objectius del salt del pont
era acostar tots els visitants cap
a l’entorn del passeig de la Riera i
cap a aquest itinerari turístic com
és el pont de Can Rius o el pont
romànic”. De fet, el pont romànic

també ha estat un pol d’atracció de
visitants amb una exhibició de pen·
tinats a l’entorn de l’aigua termal a
càrrec de les perruqueries Element·
ho, Encrespat i Anna Sánchez.
PARADES AMB ENCANT
Les places de l’Església i Can Rius i
els carrers del Forn, Delger, Roma
i Pont van aplegar el centenar de
parades del Mercat. Entre l’oferta
hi havia productors d’alimentació
artesana de proximitat i d’arreu de
Catalunya (magdalenes, pastissos,

codony, pizzes, bolets, pasta, pa,
caramel, xocolata, mató, formatge
i embotits, entre d’altres), tes, bi·
juteria i joieria, vidre pintat, jocs
d’enginy, espelmes, quadres, mi·
nerals i roba decorada, entre d’al·
tres. Les poques gotes de pluja de
dissabte van fer que l’espectacle
infantil Bon profit! de TanakaTe·
atre es traslladés de la plaça de
Can Rius a l’Espai de Can Rius. El
de diumenge, Nyam-Nyam!, de Da·
quidalla, també es va traslladar a
l’Espai Can Rius.

Fins aquest diumenge 11 res·
taurants de Caldes, agrupats
sota la campanya gastronòmi·
ca “Se’ns en va l’olla”, han inclòs
a la seva carta un plat estrella
singular. Cada restaurador cal·
derí, inspirant-se en el Mercat
de l’Olla i la Caldera, ha propo·
sat un plat que vol retre home·
natge a la cuina de proximitat i
de qualitat. Així, els restaurants
ofereixen plats com els pernilets
de pollastre amb favetes i car·
xofes (Na Madona); mandongui·
lles de cérvol fetes a casa, gui·
sades amb ceps, figues seques i
xips de moniato (Cafè del Cen·
tre); melós de vedella amb el seu
suc i suau de patata (Hotel Bal·
neari Termes Victòria); costella
de porc al forn sobre un llit de
patata i poma (Càmping El Pas·
qualet); peus de porc a la cas·
sola fets a foc lent de llenya (La
Rectoria); melós d’ibèric confi·
tat amb ceba i espècies a la cas·
sola de ferro (Can Fanga); jar·
ret de vedella amb poma i fruits
secs (El Remei); guisat de cua

de bou amb olives negres (Ro·
bert de Nola); fricandó vegà
(Festuk Cafè); jarret de vedella
amb salsa de ceps (Hotel Bal·
neari Broquetas), i sopa de fa·
rigola de la muntanya del Farell
(Rosset). A més d’aquesta ofer·
ta gastronòmica, de la qual es
pot gaudir aquesta setmana, du·
rant el Mercat de l’Olla i de la
Caldera s’ha pogut gaudir d’au·
tèntiques experiències gastro·
nòmiques, com la xocolata des·
feta amb melindros que es va fer
dissabte a la tarda a la plaça de
Can Rius o el tast de formatges
de proximitat amb un maridat·
ge de vins catalans que va oferir
la Penya Gastronòmica Calde·
rina La Fartanera i l’Agroboti·
ga de Caldes a la Sala dels Vi·
tralls de l’Espai Can Rius, i al
qual es podia accedir després
de comprar el tiquet al Museu
Thermalia. I això sense comp·
tar les moltes parades de men·
jar que hi havia al mercat, com
les de creps, formatges, pa, co·
ques i embotits.
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EDUCACIÓ | ESCOLA D’ADULTS

Neix el
Col·lectiu
Roure Gros
Dijous passat es va presentar el
nou grup estable no formal vinculat
a l’Escola d’Adults, integrat pels
acollidors del centre i els dos
representants del consell escolar
Fernando Fernández durant la xerrada “Perdre la por a gestionar l’economia domèstica en línia” i presentació del Col·lectiu. > AJ. CALDES

L’Escola d’Adults Municipal El
Roure Gros creix en formacions
d’alumnes interessats a seguir pro·
movent la formació continuada al
llarg de totes les etapes de la vida.
És el cas del nou Col·lectiu Roure
Gros, un grup estable no formal
fundat per set persones “acollido·
res” de l’escola i els dos represen·
tants del consell escolar.
Amb la voluntat d’ampliar el ven·
tall d’opcions formatives al centre,
neix el nou col·lectiu, que la direc·
tora de l’Escola d’Adults, Gemma
Garriga, va presentar dijous pas·
sat, 15 de març, abans de celebrar

la xerrada titulada “Perdre la por a
gestionar l’economia domèstica en
línia”, a càrrec de Fernando Fer·
nández, representant del Col·lectiu
Roure Gros.
El grup està format per set per·
sones, totes elles “acollidores” del
centre, és a dir, “persones que ens
fan de suport en algunes matèries a l’escola”, explicava Garriga,
i pels dos alumnes representants
del consell escolar, els quals “ja havien sortit per votació”, seguia
explicant la directora del centre
calderí. No obstant això, el grup
resta totalment “obert a rebre

nous membres alumnes de l’escola”, deia Fernández, represen·
tant del Col·lectiu sense ànim de
lucre i vinculat a l’Escola d’Adults.
A través del Col·lectiu Roure Gros,
els integrants faran propostes a la
direcció de l’escola amb l’objectiu
d’oferir als seus usuaris un ampli
ventall d’activitats, xerrades, visi·
tes guiades o jornades tècniques
de caràcter divulgatiu, social, cul·
tural i educatiu de diferents temà·
tiques. La programació que pro·
posa el Col·lectiu pot ser d’interès
de l’alumnat de l’escola i també de
la ciutadania en general, com era

el cas de la xerrada celebrada en
el mateix dia de la presentació del
grup estable.
A més, el Col·lectiu Roure Gros
constitueix també una eina de
motivació de l’alumnat del centre
i un espai de dinamització d’acti·
vitats més lúdiques, com ara sor·
tides culturals o gastronòmiques
o visites a llocs d’interès i no lo·
cals. En aquest sentit, i per tal de
facilitar el feedback amb els alum·
nes del centre, el grup comptarà
amb una bústia ubicada a la plan·
ta baixa de Les Cases dels Mestres
des d’on els integrants de l’escola

podran adreçar-se al grup i propo·
sar diferents activitats que els pu·
guin interessar. També s’ha creat
un espai amb la informació de les
activitats proposades i així fer més
difusió de la programació del grup,
a l’abast de tot l’alumnat.
Amb el propòsit de facilitar la co·
hesió social i la convivència i fo·
mentar l’harmonia entre la ciu·
tadania a través del coneixement,
la cultura i la llengua catalana, el
Col·lectiu seguirà col·laborant en la
funció de l’Escola d’Adults de pro·
moure la formació continuada en
totes les etapes de la vida.

8 DE MARÇ | DIA DE LA DONA

COOPERACIÓ | VALLèS ORIENTAL

L’antropòloga Maite Marín va dirigir la xerrada i la projecció del documental “Dones d’aigua” el 7 de març. > I. HIJANO

Representants de les entitats impulsores en l’acte de presentació. > CEDIDA

Les dones es planten i diuen ‘prou’

Nou Ateneu Cooperatiu a la comarca

Caldes es va sumar a la iniciativa general de la vaga feminista

El passat 7 de març es va dur a terme, a Martorelles, la presentació del
projecte de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental, emmarcat en el pro·
grama AraCoop de la Direcció General d’Economia Social del Departa·
ment de Treball. Una de les entitats col·laboradores que ha confirmat
l’adhesió i ha signat la Carta de Suport a l’Ateneu és la Cooperativa Se·
tanta, SCCL, empresa d’iniciativa social sense afany de lucre fundada
a Caldes de Montbui. A Catalunya hi ha actualment 14 ateneus coope·
ratius, organitzats en xarxa i conformats per més d’un centenar d’orga·
nitzacions públiques i privades, i l’Ateneu del Vallès Oriental s’hi ha afe·
git enguany amb el propòsit de fomentar el cooperativisme i l’economia
social, tot generant ocupació i la creació d’empreses cooperatives dins
la comarca. En el període d’un any, l’Ateneu s’orienta en tres línies de
treball: donar atenció i assessorament a un mínim de 1.000 persones;
aconseguir una inserció laboral d’un mínim del 3% d’aquests usuaris, i
acompanyar en la creació d’almenys 30 cooperatives noves a la comar·
ca. A més, Montse Lamata, coordinadora de l’Ateneu del Vallès Orien·
tal, remarcava que també es vol treballar amb els més petits “per promoure els valors de l’economia social en els alumnes de les escoles”.

El passat 8 de març, Dia Interna·
cional de la Dona, Caldes no va ser
menys que altres indrets de Cata·
lunya i de la resta del territori es·
panyol, i un important grup de
persones, tant homes com dones,
van sortir al carrer per reivindi·
car la igualtat de gènere. El grup
Caldes Feminista va liderar la ma·
nifestació local amb diverses ac·
tivitats que van aplegar un grup
nombrós de participants, espe·
cialment en la caminada des de
la plaça de l’Església a quarts de

dotze del migdia. Més tard, a les
19 h es va convocar una nova con·
centració on va tenir lloc la lectu·
ra del manifest des de la plaça de
l’Àngel. Amb motiu, precisament,
de la vaga feminista convocada
arreu de tot l’Estat, Caldes va ce·
lebrar la diada un dia abans, el 7 de
març, amb la projecció i la xerra·
da titulada “Dones d’aigua” a Les
Cases dels Mestres. L’antropòloga
Maite Marín va ser l’encarregada
de dirigir l’acte i definia el visio·
nat com “una mena de relat coral

amb ressonàncies de pràctiques
que van i venen” en el marc de l’ai·
gua i el testimoni de dones, algunes
nascudes a Caldes i d’altres d’ar·
reu del món. Segons Marín, és im·
portant “no oblidar-nos que hi ha
dones que carreguen més el pes
de la discriminació”. L’encoratja
saber que existeix un gran tsunami
de dones a tot el món que “estan
dient prou, estant recuperant els
carrers i liderant un dels moviments socials més importants
dels últims temps”: el feminisme.
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EDUCACIÓ | EDUCAENTORN

Construint el gran ‘mapa d’activitats’

VOLUNTARIAT | LECXIT

Aquest dijous se celebra una trobada a Les Cases dels Mestres on es convida les entitats
i la comunitat educativa a reflexionar sobre la definició de l’Educaentorn calderí
En el marc del Projecte Educa·
tiu de Caldes (PEC) i amb l’objec·
tiu de fer de Caldes un poble més
educador, el municipi s’ha adherit
a l’Educaentorn (http://educaen·
torn.diba.cat/), plataforma virtual
que ofereix la Diputació de Barcelo·
na. Cada municipi hi podrà adreçar
totes les activitats educatives que
es fan o es poden fer a la localitat,
dins i fora de les escoles, de manera
que qualsevol usuari hi pugui acce·
dir i cercar les activitats de manera
fàcil i ordenada.
De fet, aquesta és una feina que es
treballa a Caldes de Montbui des de
fa temps. “El 2006 es va crear una
comissió d’activitats per poder
endreçar totes les activitats que
es fan als centres educatius, tal
com es fa a les escoles. I el 2011 es
va crear la Guia d’Activitats, on
apareixen totes les activitats que
no es fan o poden fer les escoles”,
explicava Roser Guiteras, regido·
ra d’Educació i Formació Continu·
ada, en la presentació del projecte
dijous passat, 1 de març.
Gràcies a l’Educaentorn, ara que·
daran recollides totes les activi·
tats educatives, tant les pròpi·
es dels centres educatius com les

Donant corda a
l’hàbit de la lectura

Al centre, la regidora d’Educació, Roser Guiteras, en la presentació del projecte el passat 1 de març. > AJ. CALDES

que es poden realitzar fora de les
aules o al marge de les hores lec·
tives. Serà el recull de “l’educació de tot el dia i al llarg de tota
la vida”, afegia Guiteras.
De moment, el consistori s’ha re·
unit amb els tècnics de l’Ajunta·
ment per tal de començar a tre·
ballar en la iniciativa i perfilar
l’esbós de la definició en el con·
cepte d’activitats educatives. En
el marc d’aquest procés de refle·
xió, es convida les entitats i tota

la comunitat educativa de Cal·
des a la trobada del proper 22 de
març, a les 18.30 h, a Les Cases
dels Mestres, i així “entre tots,
establir què són i quines podem
considerar activitats d’aquesta tipologia”, segons la regidora.
Es preveu acabar aquest primer
procés al mes de juny i, d’aquesta
manera, activar la plataforma vir·
tual cap al mes de setembre, per·
què pugui ser accessible a tota la
ciutadania de Caldes de Montbui.

ins manolo hugué | sortida

L’Educaentorn recollirà les acci·
ons, recursos i serveis educatius
que tenen lloc al municipi, lide·
rats des de l’àmbit públic o pri·
vat, i que intervenen en l’educa·
ció de les persones durant tota la
seva trajectòria i des de tots els
espais vitals. D’aquesta manera,
qualsevol usuari podrà tenir-hi
accés i cercar les activitats d’in·
terès, amb la finalitat de seguir
construint un poble més educa·
dor, principal objectiu del PEC.

LECXIT, el programa calderí en·
torn la lectura i l’èxit, en el qual vo·
luntaris del municipi dediquen una
sessió setmanal a millorar la com·
prensió lectora d’alumnes de 4t de
primària de totes les escoles calde·
rines, va celebrar un acte d’acció
de reforç a la Biblioteca de la vila:
el Laboratori de Lectura. Aquest
va tenir lloc el passat 13 de març
amb la participació de quinze pa·
relles del programa de les escoles
El Farell i Montbui. Dos dies des·
prés, el 15 de març, va ser el torn
d’una quinzena més de parelles de
les escoles Calderí i Pia. En l’activi·
tat, dinamitzada per Natàlia Mar·
tínez, es convidava els assistents,
grans i petits, a viure experiències
especials, afectives i vivencials al
voltant dels llibres, aquells grans
còmplices de grans històries a tra·
vés dels quals tots seguim creixent
cognitivament i emocionalment.

INS MANOLO HUGUÉ | PROVES CANGUR

Entre la lògica i les matemàtiques
El grup d’alumnes de l’INS Manolo Hugué a l’entrada del recinte del Saló de l’Ensenyament a Barcelona. > cedida

Visita al Saló de l’Ensenyament
Els alumnes de 4t d’ESO i 2n de batxillerat van desplaçar-se fins a
Barcelona per rebre una orientació estudiantil més acurada
El 14 i el 16 de març, els alumnes dels
cursos de 2n de batxillerat i 4t d’ESO
de l’Institut Manolo Hugué van visi·
tar el Saló de l’Ensenyament, la 29a
edició del certamen amb la més com·
pleta i actualitzada oferta educativa
i de formació actual. Amb la sortida,
“els alumnes de 4t han pogut informar-se de les diferents opcions
de graus de les universitats, cosa
que els servirà per triar la modalitat de batxillerat, i per als alum-

nes de 2n de batxillerat, la sortida
ha estat una via per concretar la
informació que necessiten i també
resoldre possibles dubtes sobre
els nous estudis de grau”, explica·
va Margarita Bartolí, coordinadora
pedagògica del centre calderí. Cer·
tament, el Saló de l’Ensenyament és
l’entorn ideal on rebre la major quan·
titat d’informació i assessorament de
cara a la “gran presa de decisió” dels
joves estudiants. Després dels cur·

sos d’ESO, l’oferta formativa és molt
àmplia i en constant renovació, i per
això encertar en l’elecció de l’itinera·
ri formatiu és sovint una tasca difícil.
D’altra banda, aquesta setmana
s’ha donat el tret de sortida al pro·
grama “El Manolo va de viatge”, un
cicle d’intercanvis a diversos països
d’Europa amb el propòsit d’impulsar
el plurilingüisme i incentivar que els
alumnes adquireixin una bona com·
petència en llengua estrangera.

Dijous passat, 15 de març, es va celebrar una nova edició de les Proves
Cangur de Matemàtiques, també conegudes com International Mathe·
matical Kangaroo o Kangourou sans Frontières. Es tracta d’un concurs
preuniversitari entorn de les matemàtiques on hi participen estudiants
de secundària de més de trenta països d’arreu del món.
La competició anual, que sempre se celebra pels volts del mes de març,
consta de trenta preguntes o reptes matemàtics que intenten incen·
tivar la motivació i l’interès dels joves envers la matèria, de manera
que l’experiència educativa també es converteix en una jornada lúdi·
ca i participativa.
A Catalunya s’organitzen des del 1996 i la participació ha anat augmen·
tant progressivament fins a comptar, en l’edició anterior, amb la parti·
cipació de 100.000 estudiants. Dins de l’àmbit local, l’Institut Manolo
Hugué participa en les proves des del 2000, i és una de les seus orga·
nitzadores de l’activitat. Cada any hi participen un bon grup d’alumnes,
i enguany s’hi han sumat prop de 90 alumnes del centre i professorat,
els quals “en fan una valoració molt positiva”, segons el departament
de matemàtiques del centre educatiu de Caldes. Al marge de la con·
centració i la dimensió evidentment educativa que impliquen els dife·
rents reptes matemàtics, el centre educatiu planteja l’activitat també
de manera festiva, de tal manera que, després de les proves, “alumnes
i professors ho celebrem amb un esmorzar a la cantina de l’institut”, seguien explicant des del Manolo Hugué de Caldes de Montbui.
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GENT GRAN | CICLE DE PASSEJADES

obres i serveis | c-59

OBRES | FONT DEL LLEÓ

Coneixent l’entorn de Caldes

Els vehicles ja circulen per la variant

Arquitectes
interessats en Caldes

A Caldes estem força acostumats a rebre visitants especialment en·
curiosits pel termalisme del municipi. El proper dimecres 4 d’abril,
serà un important grup de caminaires de les localitats de Marto·
rell, Manresa i Mediona els que arribaran a la vila per tal de gaudir
d’una jornada de senderisme tot coneixent els entorns del municipi.
L’activitat s’emmarca dins el Cicle de Passejades de Gent Gran, pro·
grama de la Diputació de Barcelona que fomenta l’afició entre la gent
gran de realitzar caminades amb regularitat, motivar l’aprenentatge
i l’intercanvi de coneixements en relació amb el món natural i incre·
mentar les relacions interpersonals i de grup en un ambient natu·
ral i adaptat a les seves necessitats. Caldes forma part d’aquest pro·
grama des de l’any 2003 i enguany comparteix grup amb Martorell,
Mediona i Manresa, localitats on ja s’han celebrat les seves respec·
tives passejades. Ara serà el torn de Caldes, quan les colles caminai·
res dels quatre municipis passejaran pels entorns de la vila termal.
Enguany el programa ha comptat amb un total de 67 municipis ad·
herits, i Caldes de Montbui és fidel a la convocatòria des de fa uns 15
anys amb un grup força regular de 50 caminaires. El 4 d’abril se ce·
lebrarà l’última de les caminades programades dins el grup del qual
formen part els calderins i l’acte de cloenda de l’edició tindrà lloc els
dies 16 i 17 de maig a la població veïna de Palau-solità i Plegamans.

A les 4 h del dimarts 6 de març es va obrir la circulació de vehi·
cles en el tram de la variant paral·lela a la C-59. Aquesta acció ha
estat imprescindible per salvar les obres que es duen a terme des
de finals del 2017 del nou pas soterrat cap al polígon industrial La
Borda, el qual permetrà la lliure i segura circulació de vianants i
bicicletes per sota la C-59. Segons ha informat l’Ajuntament de
Caldes, aquesta variant es mantindrà en funcionament durant els
mesos d’execució de l’obra per entorpir al mínim possible el tràn·
sit de vehicles, en sentit nord i sud. L’actuació a la C-59 es va dur
a terme el dilluns 5 de març amb el tall de la carretera a partir de
les 21 h i es va mantenir al llarg d’unes hores per tal de posar en
marxa la variant. De fet, l’actuació estava prevista una setmana
abans, però va ser necessari anul·lar la intervenció a causa de la
gelada i l’alerta de neu.
En cas que s’hagin de tornar a fer talls puntuals de circulació, i
sempre que la planificació ho permeti, l’Ajuntament de Caldes ho
informarà a la ciutadania a través dels canals habituals: xarxes so·
cials i mitjans locals. De moment, la variant paral·lela a la C-59 re·
sulta suficient en la tasca de no interrompre la lliure circulació de
vehicles mentre es realitzen les obres a la carretera, el nou pas so·
terrat per a vianants que connectarà La Borda amb el nucli urbà.

La vila de Caldes va rebre, el passat 10
de març, la visita d’alguns dels mem·
bres de l’Agrupació d’Arquitectes per
a la Defensa i la Intervenció en el Pa·
trimoni Arquitectònic del Col·legi d’Ar·
quitectes de Catalunya. L’activitat va
tenir lloc dins el XLI curset “Camins
d’aigua: restauració i ús del patrimoni
hidràulic”, organitzat per a l’agrupació,
de manera que els visitants van mos·
trar interès per diversos dels projectes
realitzats a Caldes, en matèria de res·
tauració d’elements urbans vinculats
amb l’aigua i el seu aprofitament. És el
cas dels safareigs, el pont medieval, el
molí de l’Esclop i el sistema de reg de
les hortes, a més de l’obra de la reforma
de la plaça de la Font del Lleó. Aques·
ta obra segueix en procés i, segons la
planificació de l’execució, es mantindrà
fins a finals d’any.
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ERC Caldes de Montbui

Recordar la nostra història,
encarar el futur de Caldes

E

l passat cap de setmana, en el marc del
Mercat de l’Olla i la Caldera, s’ha inaugu·
rat al Museu Thermalia l’exposició de re·
cerca històrica sobre l’emblemàtic edifici
de la Torre Marimon. Es tracta d’un espai
apreciat per molts calderins i calderines que representa
d’una forma simbòlica la porta d’entrada a la nostra vila
des de Barcelona. Parlar de la Torre Marimon és parlar
de la història agrària de Caldes tot fent un recorregut des
de la Mancomunitat de Catalunya fins a arribar a l’actual
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA),
tot evidenciant i posant en valor que el nostre poble té un
passat molt relacionat amb la terra i la pagesia que a dia
d’avui encara és viu.
La recerca sobre la història de la Torre Marimon desta·
ca per la seva importància històrica i té l’objectiu d’apro·
par-la tot donant a conèixer l’espai al municipi. A més, ha
estat feta per un jove investigador calderí a través de la
beca de recerca històrica municipal. Un projecte que ator·
ga l’oportunitat de comissariar l’exposició al Museu Ther·
malia, i així visualitzar la feina de recerca feta per aquesta
persona. En definitiva, la beca de recerca històrica pro·
posa treballar la història a partir dels nostres talents de
futur. Aquest projecte de recuperació de la memòria va
començar ja amb exposicions com la del Tricentenari, Les
Pedreres (feta també per una jove investigadora), els 80
anys de l’esclat de la Guerra Civil o també la història de
l’electricitat a Caldes a través de l’Electra, i amb la volun·
tat que tingui continuïtat amb projectes futurs.
Des del Govern Municipal tenim molt clar que recordar
i explicar el nostre passat és treballar directament en la
cohesió del nostre municipi. Caldes és un poble viu i en
constant evolució, per això seguirem fent memòria per no
oblidar mai com a poble d’on venim.

CUP-Som Caldes

8 de març - Vaga Feminista

A

quest dijous, dia 8 de març, com cada any,
se celebra el Dia de la Dona. Enguany,
des de CUP-Som Caldes, volem animar
totes les dones a sumar-se a la Vaga Fe·
minista, ja que si les dones parem, el món
es para. Una jornada de lluita de milions de dones que
no tenen res més que el seu treball com a forma de vida.
Ens precedeix una llarga genealogia de dones activistes, su·
fragistes i sindicalistes que van lluitar per tots els drets que
actualment tenim, però hem de ser conscients que encara
queda molt per fer, cal que totes juntes seguim lluitant contra
aquest estat capitalista, patriarcal i opressor que ens regeix.
La divisió sexual del treball provoca que les tasques de la llar, de
reproducció i de cures que realitzem les dones siguin impres·
cindibles pel sosteniment de la vida, i no estan reconegudes ni
econòmicament, ni social, ni institucional. Reivindiquem una
societat lliure d’opressions, d’explotació i de violència masclis·
ta, que garanteixi una vida digna sense llibertats retallades, ni
precarietat per a les persones, ni per a les dones en concret.
No acceptem estar sotmeses a situacions precàries ni a sous
més baixos que els dels homes per fer la mateixa feina, fins a un
26% de bretxa salarial, encara que molts es capfiquin a negar-ho.
Diem prou a les feines temporals, sous baixos, jornades parcials
no sol·licitades i menor reconeixement a la feina.
CUP-Som Caldes creiem en la necessitat de la remunicipa·
lització i extensió dels serveis públics relacionats amb la sa·
nitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la in·
fància. En una societat que legisli perquè això sigui possible.
Aquest 8 de març, animem totes les treballadores i usuàries de
tots els serveis del nostre municipi, totes les treballadores de ser·
veis d’atenció a les persones, les treballadores del sector de cures
i de tots els àmbits en general a unir-se a la vaga, generar i partici·
par en els espais creats de contrapoder popular! Entre totes, tot!

* Aquest és l’escrit corresponent al Calderí del 6 de març,
perquè no hem disposat de l’actualitzat per a aquesta edició

PDeCAT Caldes de Montbui

Entitats i associacions de
Caldes: gràcies!

A

punt de celebrar una nova edició del Mer·
cat de l’Olla i la Caldera (aquest escrit s’es·
criu abans de començar-la), una vegada més
volem parlar de la riquesa cultural del nos·
tre poble i fer un agraïment públic i meres·
cut al nostre teixit associatiu.
Com tots ja sabeu, les entitats són un dels pilars de la vida
social i cultural dels municipis. Les entitats asseguren el
pluralisme i potencien valors com la diversitat, la partici·
pació i la identitat col·lectiva, i els municipis s’asseguren,
en molts casos, una vida social més dinàmica i més rica.
Caldes n’és un clar exemple.
Les entitats tenen una característica molt valuosa: la seva
capacitat d’estar al peu del carrer, de conèixer i atraure la
gent, de tenir presents realitats diverses i de vegades pro·
blemàtiques. Fan també un paper de mitjanceres entre la
societat i les administracions, perquè poden actuar com
a altaveus de situacions injustes, de deficiències o d’as·
pectes a millorar. Aquest paper ha estat importantíssim
en els darrers anys de crisi econòmica, on l’experiència
ens ha demostrat que ajuntaments i entitats poden com·
partir objectius, malgrat que les estratègies d’uns i altres
siguin diferents.
Formar part d’una entitat o associació no és una tasca sen·
zilla. Hi ha molts moments de diversió, o de lluïment fins i
tot, però també moltes hores de feina dedicades, hores de
son perdudes, hores potser també de soledat. I els resul·
tats obtinguts, tant a nivell social com cultural, són gràcies
a la il·lusió, a les ganes i a l’empenta de moltes persones,
que de manera desinteressada s’organitzen amb un únic
objectiu: el bé comú. Per tot això, volem donar les gràci·
es a totes aquelles persones que, d’una manera o d’una
altra, formen part, lideren o col·laboren amb les entitats
i associacions del poble. Perquè Caldes no seria el poble
que és sense tots vosaltres.

PSC Caldes de Montbui

Units per Caldes

PPC Caldes de Montbui

S

E

C

Canvis i acomiadaments
empre ho diuen que el lloc on més aprens a fer
política és al món municipal. I que també és
un dels més difícils i agraïts alhora per la pro·
ximitat amb els teus veïns i veïnes a l’hora de
tractar i, de vegades, també rebre alguna re·
primenda. I qui ho diu, sempre té raó.
Però els que en algun moment ens hi posem en política hau·
ríem de tenir sempre clar que d’això es tracta. D’escoltar, de
parlar, de negociar, d’arribar a acords, d’empatitzar, d’apren·
dre (molt!), de ser creativa i sempre, de buscar el millor pel
teu poble, per sobre de partits o causes personals.
És per això que avui presento la meva carta de renúncia de
l’acta de regidora de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. Per
coherència amb el que defenso, amb el que crec i el que he
dit durant aquests gairebé tres anys de regidora a l’oposició
en els que amb honor he servit a la vila que em va acollir de
ben jove i encara segueixo sentint la meva llar.
La vida d’una jove és difícil de preveure i no sóc ni la primera
ni l’última que davant la precarietat no pot dir que no a una
bona oportunitat laboral, encara que aquesta la porti a molts
quilòmetres de casa. Personalment no trobo sentit a ser regi·
dora d’oposició des d’un altre país, com tantes vegades vaig
qüestionar que fes el nostre alcalde amb la seva duplicitat de
càrrecs. Serà que considero que tots i totes som importants
però ningú imprescindible i per això estic segura que tindré
un gran relleu a la casa consistorial. Aprofito aquestes línies
per fer uns breus agraïments, el primer de tots i el més gran,
al meu company en aquesta aventura, en Xavi, qui ha sigut
mentor, amic, company i ha sabut com ningú, empoderar una
dona jove e inexperta en un ajuntament. A tots els i les tre·
balladores de l’Ajuntament de Caldes de Montbui per ser la
sang i el cor que fa viure aquest municipi, sense vosaltres res
s’aguantaria. I finalment a qui en el seu dia va confiar que una
jove de 22 anys us representava, espero haver estat a l’altura.
Gràcies pels coneixements, l’experiència i per saber que Cal·
des sempre serà casa meva. Salut i socialisme!

Guia de bonificacions
sobre impostos!
l passat mes de gener l’Ajuntament de Caldes
va aprovar les taxes fiscals aplicables aquest
any 2018.
En aquest sentit, des d’Units per Caldes
volem recordar a tots els calderins les boni·
ficacions a què es poden acollir mitjançant petició escrita
per instàncies a l’Ajuntament de Caldes, https://www.caldes·
demontbui.cat/media/repository/tramits/pdf/instancia.pdf
Guia de bonificacions:
Bonificació de l’IBI de fins al 40% per a famílies nombroses
amb habitatges amb valor cadastral fins a 111.100 €, i del
25% per a famílies nombroses amb habitatges amb valor
cadastral de 111.101 € a 292.613,15 €.
Bonificació de fins al 95% de la quota íntegra de l’impost
sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urba·
na (IIVTNU), establerta en les ordenances fiscals, en les
transmissions de terrenys i en la transmissió d’immobles.
Bonificació d’un màxim del 20% per fer correctament la gestió
domèstica de deixalles d’acord amb el model de recollida se·
lectiva de l’Ajuntament. Amb aquest sistema els descomptes
en la taxa de deixalles poden arribar en alguns casos gairebé
als 30 €. Amb l’objectiu de compensar la gent que fa correcta·
ment la recollida selectiva i donar més motius als indecisos a
col·laborar-hi. D’aquesta manera, les persones que vulguin aco·
llir-se a aquesta bonificació han de presentar una instància a
l’Ajuntament abans del 31 de març. Juntament amb la instàn·
cia cal presentar el val d’aportació de residus a la deixalleria i
si és el primer cop que se sol·licita, i sempre que es tingui una
còpia del rebut de la taxa de deixalles de l’any anterior.
Bonificació de l’impost de vehicles de tracció mecànica del
75% de la quota de l’impost a favor dels titulars que, per les
característiques dels seus motors o per estar considerats
com a vehicles eficients energèticament, es considera...

* Aquest és l’escrit corresponent al Calderí del 6 de març,
perquè no hem disposat de l’actualitzat per a aquesta edició

La presó permanent revisable
és justa

al recordar que la figura de la presó perma·
nent revisable és proporcionada i constitu·
cional, com han avalat el Consell d’Estat i el
CGPJ, i està d’acord amb la majoria dels pa·
ïsos de l’OCDE i dels codis penals dels paï·
sos del nostre entorn.
Alhora que cal posar l’accent que la posició del PP refe·
rent a això no és d’ahir, ni d’abans-d’ahir, sinó que ve des de
lluny, té el seu origen el 2015, any en el qual es va aprovar la
seva incorporació al Codi Penal amb un gran suport soci·
al, i en l’actualitat s’aplica a tots els països de la UE a ex·
cepció de Portugal i Croàcia.
La presó permanent revisable té a veure amb el mante·
niment d’una pena, perquè assassins o violadors reinci·
dents no surtin al carrer si no s’han reincorporat, i que la
societat tingui la seguretat que quan surtin de la presó ho
facin en una situació de seguretat per a la resta de la ciu·
tadania. No és una petició populista, ni oportunista, ni in·
sensata i, per descomptat, no és inconstitucional.
Defensem mantenir-la perquè una majoria social la recla·
ma i, per aquest motiu, s’ha ampliat dels vuit supòsits ini·
cials a cinc més, que estan molt justificats, com supòsits de
violació reiterada o posar impediments perquè es trobi un
cadàver, és a dir, casos que generen gran commoció social.
Aquesta pena no és obstacle perquè el criminal es reincor·
pori posteriorment a la societat, ja que no és cap tipus de
cadena perpètua, com alguns asseguren. És una cosa molt
diferent de la cadena perpètua. Als països on existeix, quan
es condemna algú a cadena perpètua, l’Estat ja s’oblida del
tema. A la presó permanent revisable hi ha un seguiment
i es fa una avaluació del condemnat. França ja va impo·
sar el 1994 aquesta mesura penal i altres països ho han fet
després, com Holanda i Alemanya. A més, és una mesu·
ra que compta amb l’aprovació del Tribunal Europeu de
Drets Humans.
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Mary Jones i
la seva Bíblia
> Joaquim Campistron
Volia aprendre a llegir per saber per
ella mateixa què hi deia, en aquella
grossa Bíblia que hi havia al púlpit
de l’església, i que en els cultes el
pastor obria per llegir-ne la porció
sobre la qual feia el sermó. Però era
petita, no hi havia escola al poble, i
ni els seus pares ni la gran majoria
dels veïns en sabien.
Amb la seva persistent i il·lusionada
fe va remoure les conciències dels
seus pares primer, i dels pastors des·
prés, traient-los de la rutinària como·
ditat de les seves pràctiques religio·
ses, per tal que aixequessin la seves
mirades pel damunt dels pics de les
muntanyes que envoltaven les formo·
ses valls del seu país, eixamplant així
la visió de la tasca que els havia estat
encomanada per Déu.
Trobem la Mary Jones el 1794, amb 10
anys i vivint amb els seus pares, Jacob
i Mary, en una petita i pobra cabana de
camp prop de Llanfihangel-y-Pennant,
al nord del País de Gal·les. Parava molta
atenció a les lectures bíbliques que feia
el pastor Hugh en els cultes i en l’expo·
sició del seu sermó, acostumant a acos·
tar-se encuriosida al faristol –un cop aca·
bada la cerimònia–, on hi havia l’enorme
Bíblia, per veure tots aquells dibuixos
que en deien lletres i que formaven les
paraules que relataven històries sobre
Jesús i altres personatges que tant li
agradaven, tot delint-se per poder lle·
gir per ella mateixa aquelles narracions.
Un venturós diumenge el pastor va

anunciar que en pocs dies podrien
comptar amb John Ellis, un mestre
que s’encarregaria de la instrucció dels
infants. Desperta i intel·ligent com era,
no va tardar a aprendre a llegir amb
apreciable fluïdesa. El pastor, sabedor
dels seus èxits, va invitar-la a fer la lec·
tura del text bíblic. Des d’aquell mo·
ment, aquella gruixuda Bíblia havia
perdut el seu halo enigmàtic per con·
vertir-se en un llibre abastable.
Esperonada per la innata inquietud in·
conformista, va anar creixent en ella el
ferm desig d’aconseguir una Bíblia per
llegir-la sempre que volgués. Ho va dir
als seus pares, que intentaren treureli del cap perquè eren escasses i cares.
Però no es va rendir i va començar a
oferir-se a fer feinetes pel veïnat a canvi
d’uns penics. El seu pare, en veure la
seva fe, va fer-li una capseta de fusta per
guardar-hi els estalvis, i la seva mare dei·
xava que, de tant en tant, es quedés amb
els guanys dels ous que venia als veïns.
A mesura que la guardiola s’anava om·
plint, l’ànsia de la Mary s’anava apaiva·
gant. Però va arribar el dia de la prova.
El seu pare es va posar malalt, i la Mary
va agafar part dels diners estalviats, per
anar a comprar els remeis que necessi·
tava, tot i la negativa del seu progenitor.
Després de prop de sis anys fent bossa,
a la primavera de 1800 es va desplaçar a
peu al poble de Bala, a vint-i-cinc milles
de casa seva, per anar a trobar el pastor
Thomas Charles. Decepció: tenia les bí·
blies compromeses. Tanmateix, en co·
nèixer la història plena de coratge, paci·
ència i fe que hi havia darrere la petició
de la Mary, li va entregar el tresor que
havia anhelat durant tant temps.
Com n’estava de joiosa, amb la seva Bí·

blia, i amb quina alegria la van rebre els
seus. A Bala, però, havia deixat una pro·
funda inquietud. En una reunió de pas·
tors i amics a Londres el 1802, Thomas
Charles va exposar el que li havia pas·
sat, i de manera joiosa i decidida tots van
estar d’acord a crear una entitat que tre·
ballés per aconseguir recursos a fi d’aba·
ratir el cost de les bíblies perquè arri·
bessin, no només a la gent d’Anglaterra
i en els idiomes respectius de cada regió,
sinó arreu del món. S’estava gestant la
Societat Bíblica Britànica i Estrangera,
que avui té homòlogues pertot arreu. En
recordança del llegat de la Mary Jones,
ruta i museu reviuen la seva gesta, i el
març és el Mes de la Bíblia.

Bufanda groga
> Comitè de Defensa de la República (CDR) a Caldes de Montbui
Ja han passat uns dies des del 4 de març,
en què a Caldes de Montbui es va pre·
sentar la bufanda groga més llarga de
Catalunya per tal d’exigir la llibertat dels
presos polítics. 3.000 metres de bufanda
teixida per gent de nombrosos col·lectius
de pobles d’arreu de Catalunya i d’altres
poblacions com Benicàssim, Alcalà de
Henares i Brussel·les. Persones que punt
rere punt, teixint, han volgut manifestar
el rebuig al sistema judicial i govern es·
panyols, que de la mà i sota el paraigua
del 155 passen com un corró per sobre
dels drets humans i la llibertat d’expres·
sió del poble, sotmetent-lo a un nivell tal
de pobresa democràtica que ens trans·
porten als temps del franquisme i l’he·
reu règim del 78.

Quan es va començar a teixir aquesta
bufanda no es tenia un objectiu clar del
que se’n faria. Dies més tard va sortir la
idea de fer-la créixer sumant-hi la resta
de metres dels altres pobles, que cada
vegada n’eren més, i, per tant, la llarga·
da augmentava de manera impensable.
Vam rumiar què podíem fer amb ella i
vam decidir encerclar Caldes pels car·
rers, prenent com a inici i final la presó
de Caldes per fer-la visible.
Des del CDR de Caldes de Montbui
volem donar les gràcies a totes les per·
sones que, d’una manera o una altra, van
implicar-se en aquest projecte i van fer
possible aquesta diada plena d’emoci·
ons. Gràcies als familiars dels presos
que amb els seus parlaments ens van
fer coneixedors del seu dolor, però a la
vegada van transmetre tota una lliçó de
força i d’esperança.
Gràcies a aquelles veus que vam sen·
tir de lluny, que en temps passats van
patir la repressió i que ens enviaven
missatges de solidaritat, animant-nos
a seguir lluitant.
Gràcies a les teixidores que, amb l’afany
de no acceptar que situacions injustes
s’estableixin en la normalitat de les nos·
tres vides, han fet d’aquesta bufanda un
clam de llibertat.
Gràcies als centenars de persones
que van sostenir la bufanda per fer
sentir aquest clam pels carrers de
Caldes de Montbui.
Gràcies a Glass Onion i a Cambòdia per
la seva tria de cançons tan ben encer·
tada per a l’ocasió.
I ara, què? Que cada col·lectiu pren·
gui la decisió que cregui convenient
respecte a la bufanda que li pertoca
custodiar i a les futures accions que

es puguin dur a terme. Seguirem
en contacte.
Per al poble, llibertat, igualtat i fra·
ternitat.
Per al poble, República Catalana.

El crèdit

> Domènec Sánchez Riera
Abans de res, m’afanyo a dir que,
com tots sabeu, aquestes pseudo·
crítiques només són l’opinió perso·
nal del sotasignat i el que per mi és
força important és que em llegiu; si
esteu o no d’acord amb la meva opi·
nió, ja em complau com a debat.
Feta aquesta introducció per dir
quelcom sobre El crèdit, l’obra que
els de TACA’M ens han portat avui
diumenge 11 de març a l’Stage, con·
sidero convenient separar l’obra en
si de l’actuació dels intèrprets.
L’autor, Jordi Galceran, al meu en·
tendre no ha volgut res més que
mantenir el somriure dels espec·
tadors al llarg de tota l’obra, una
mena de sainet sense més preten·
sió, i, com a teló de fons, el recurs
fàcil que mai falla, allò que “la jod...
no tiene enmien...”. Si l’objectiu era
aquest, sens dubte ho ha aconseguit.
Els actors Siscu Ruiz i Marco Fernán·
dez (a la vegada director) de 8uit de
Teatre han estat a l’alçada i en tot mo·
ment han tingut el públic a la butxaca.
De voler trobar quelcom nega·
tiu, això fora la reiteració de situ·
acions que, d’altra banda, són lògi·
ques en una obra que, com queda
dit, només pretén distreure.
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El Centre celebra Saint
Patrick a ritme irlandès
El divendres 16, tot i avançar-se a Saint Patrick un dia,
el Centre Democràtic i Progressista ho va celebrar amb
la banda Nancy Whiskey Band. Tot un èxit de públic que
va gaudir amb la música de llegenda de les tavernes ir·
landeses seguint els ritmes de la banda i participant-hi

Del 20 de març al 09 d’abril de 2018

amb entusiasme. La banda formada per Víctor Velasco
(veu i violí), Jordi Jané (guitarra i veu), Ferran Miquel
(flautes), Jose Robisco (baix), Jordi Gabarrós (percussió,
bodhran i culleres) ens va alegrar l’ànima amb la seva
música popular irlandesa i un fantàstic sentit de l’hu·
mor que ens va acostar a l’ambient que es podia respi·
rar a les seves tavernes amb temes com “The raggle tag·
gle gypsy”, “Nancy Whiskey” (que dona nom al grup),
“The irish rover” i “The drunken sailor”, entre d’altres.

TRADICIONS | CELEBRACIONS

La Setmana Santa, entre la
religió i el pecat més dolç
Caldes es prepara per celebrar la gran festa cristiana, però a la manera que marca la tradició i la gastronomia
Marta Puigdueta

D

es del Diumenge de Rams,
aquest any, el 25 de març,
fins al Dilluns de Pasqua,
enguany el 2 d’abril, se ce·
lebra arreu del territori ca·
talà la Setmana Santa. Tot i que va néi·
xer com la commemoració de la mort i
resurrecció de Jesucrist, en l’actualitat
és una altra època de l’any per trobar-se
amb la família, degustar xocolata i sortir
al carrer a presumir de palmes i palmons.
Ara bé, encara que en un segon
pla, a Caldes de Montbui, com a la resta
d’esglésies de l’Estat, es continua cele·
brant el que fa que aquests siguin dies
festius: l’arribada triomfal de Jesucrist
a Jerusalem, rebut pels habitants amb
palmes, palmons i rams de llorer i oli·
vera; el Sant Sopar dijous a la nit, on
neix l’eucaristia, fer del pa i del vi, el
cos i la sang de Jesús; la traïció, con·
demna i execució, el dol, i la resurrec·
ció diumenge, aquest any l’1 d’abril.
A banda de les misses habitu·
als, els actes més destacats són, d’una
banda, el Via Crucis intern a càrrec de
la Confraria dels Dolors, que fa una pro·
cessó a l’interior de l’església de Santa
Maria amb la Mare de Déu dels Dolors,
Divendres Sant al vespre; i de l’altra, la
Vetlla Pasqual, dissabte a les 23 h, una
activitat amb l’església a les fosques i
la llum, símbol de vida, que apareix del
no-res, i que es rep cantant, precedeix
i representa la resurrecció de Jesucrist
i la posterior celebració. Durant la Set·
mana Santa l’església de Santa Maria
rep 300 visitants diaris.
LA SETMANA ESTRELLA
DE LES MONES
La societat actual no viu la Setmana
Santa com ho feien els avantpassats, cen·
trats a commemorar la mort i resurrecció
de Jesús amb aire festiu, sinó com el gran
moment de les pastisseries i forns i de les
floristeries. Però sens dubte és el moment
estel·lar dels padrins, responsables de re·
galar als fillols una bona mona, un acte
amb clars lligams cristians amb el baptis·
teri, ja que la Setmana Santa també com·
memora un renaixement i, amb aquest

Diferents
escenes que
es reviuran
durant la propera
Setmana Santa.
A dalt, benedicció de palmes i
palmons a Caldes
l’any passat.
Imatge de la
Mare de Déu
dels Dolors, en
el Via Crucis del
Divendres Sant.
Aparador amb
mones clàssiques i seguint
les últimes
tendències.
> CEDIDES

Pj Masks,

herois en pijama, i
Elena de Ávalor, les
figuretes estrella de
les mones 2018.

Els animals,

el Barça i el món
Disney són les
temàtiques
clàssiques que cap
any falten en forma
de xocolata.

Més de 200

figuretes i ous
de xocolata
s’acumulen als
magatzems i
obradors, que
preparen mones
des del gener.

fet, el bateig i la salvació.
Les pastisseries i forns calderins
ja presumeixen de mones de xocolata i
de pastís als aparadors. Forners i pas·
tissers coincideixen a afirmar que és
una època de l’any tan important com
el Nadal, en l’àmbit de vendes i també
en el de la producció. De fet, la majoria
treballen per la Setmana Santa des de
Reis, elaborant més de 200 ous de xo·
colata i figuretes dels últims personat·
ges televisius d’animació infantil.
Si bé és el moment de la xocolata,
sovint el més buscat són les figuretes o
bé les temàtiques d’actualitat audiovi·
sual d’animació infantil. Aquest 2018 els

personatges de la sèrie de dibuixos ani·
mats Pj Masks, herois en pijama i la pri·
mera princesa llatina Disney, Elena de
Ávalor, són els protagonistes dels apara·
dors. Els segueixen Frozen, Mikey i Pepa
Pig. També hi ha les temàtiques clàssi·
ques com ara les pilotes del Barça o bé
animals com els conills, que mai fallen.
Aquest moment de l’any, però, és
el del mèrit als pastissers i el del reco·
neixement a la creativitat i a la capaci·
tat d’execució artística. Hi ha pastisse·
ries que s’han atrevit fins i tot a fer un
peix globus o bé a jugar amb les esferes
sobreposant ous per construir qualse·
vol personatge. De xocolata negra, de

xocolata amb llet o de xocolata blan·
ca, hi ha mones per a tots els gustos i
també temàtiques, des de senzills ous
decorats fins a castells molt elaborats.
Pel que fa al pastís, es repeteixen els
tradicionals de xocolata, nata, trufa,
mantega trufada i sara. Ara bé, les pas·
tisseries cada cop estan més disposa·
des a personalitzar les mones de pastís.
Les noves generacions no senten devo·
ció per la mona tradicional, prefereixen
el Sacher o les mousses. Per tant, els
professionals de la pastisseria calderins
ofereixen la possibilitat de decorar amb
ous, plomes i pollets qualsevol tipus de
pastís per satisfer qualsevol demanda.

Del 20 de març al 09 d’abril de 2018

calderí / #22

XERRADA | YVONNE LABORDA

ARXIU D’HISTÒRIA | DONACIÓ
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EXPOSICIÓ | TORRE MARIMON

Dos visitants durant la inauguració. > Q. PASCUAL

La història de la Torre
Marimon a Thermalia
La terapeuta durant la xerrada a la Sala de les Cuines de Can Rius. > CEDIDA

Educar amb consciència
L’AMPA de l’escola bressol La Lluna va organitzar dijous, 15 de març,
una conferència-taller a càrrec de l’escriptora i terapeuta Yvonne La·
borda, autora del llibre Dar voz al niño. Natural de Lleida i professo·
ra d’anglès de professió, va abandonar la docència per dedicar-se a
la seva família i a la seva vocació, comunicar i compartir. Arran de la
seva maternitat, va prendre consciència i va suposar el punt d’infle·
xió que la va dur a formar-se com a terapeuta en psicoteràpia gestalt
i en l’assessorament de la criança conscient.
La Sala de les Cuines de Can Rius va aplegar més d’una trentena de pares
i mares que van poder escoltar Laborda com definia les quatre arrels de
la criança conscient. Per l’autora és essencial que l’adult reconegui les li·
mitacions que va patir en la seva infància per entendre com és la seva re·
lació amb l’infant i poder resoldre les limitacions que això li suposa com
a mare/pare i prendre’n consciència. Dar voz al niño, ser los padres que
nuestros hijos necesitan no parla de teories ni mètodes, sinó que pretén
ser una font d’inspiració per a aquelles mares i pares que volen una cri·
ança respectuosa per als seus fills, validant allò que el nen necessita, te·
nint presència, posant nom a totes les emocions que ens provoquen les
diferents situacions en què ens trobem i creant una intimitat emocional
on els pares tinguin un espai de comunicació no violenta amb els seus
fills. Per Laborda, un nen respectat respecta i es fa respectar.

Una mostra de la documentació cedida. > M. CLAPERS

L’Arxiu Històric de Caldes
rep part de l’arxiu privat de
Camil Casas
La família de Camil Casas Torras ha cedit part del
seu arxiu privat a l’entitat calderina de manera to·
talment altruista perquè pugui ser consultat per tot·
hom, de manera que serà la responsable de la seva di·
vulgació. L’acte oficial d’aquesta donació va tenir lloc
el passat divendres, on la vídua de Casas, Asunción
Zabala; l’alcalde Solé; el regidor de Cultura, Isidre Pi·
neda, i l’arxivera Esther Sánchez van fer l’acte sim·
bòlic de la recepció de la documentació a les instal·
lacions de l’Arxiu. Per Zabala, arxivera i bibliotecària
de professió, ha estat un honor classificar i cedir les
65 capses de documentació, on destaquen elements
relacionats amb la història de la vila calderina, sobre·
tot documentació sobre la Torre Marimon, on Camil
Casals va ser professor durant 42 anys, i també molt
material de l’antic sindicat agrícola, i curiositats com
un gran nombre de revistes del Cu-Cut!

2n premi per a Flaustaff a Niça
Els dies 10 i 11 de març es van celebrar a Niça els Dies Europeus de les Orques·
tres de Flautes, amb presència calderina amb la formació de flautes de l’Escola
Municipal de Música Joan Valls, Flaustaff. La formació calderina, tot i partici·
par en un concurs europeu i que cap dels integrants d’aquesta formació és pro·
fessional, va aconseguir un segon lloc al concurs, interpretant la “Primavera” de
Vivaldi, de les famoses Quatre estacions, i un quintet de William Presser musi·
calment contraposat, pel que fa a la forma i l’estil, a Vivaldi. Cal destacar que va
ser l’únic grup que va tocar i actuar sobre de l’escenari alhora, de manera que
els obliga a saber tota la música de memòria.

Des de dissabte, 17 de març, coincidint amb el Mer·
cat de l’Olla i la Caldera s’ha inaugurat a Thermalia
l’exposició “Història de la Torre Marimon”. Aques·
ta exposició està basada en el treball de recerca de
Marc Soler, guanyador de la 2a beca de recerca de la
història local 2016/2017, que concedeix l’Ajuntament.
La finca de la Torre Marimon és la protagonista de
l’exposició, que ens acosta a un projecte innovador
que va ser pioner en el seu temps a Catalunya i que
va donar prestigi a la vila termal a través de la seva
relació amb la formació agrària. Però per aquest tre·
ball, l’autor ha comptat amb diferents testimonis que
han aportat una gran riquesa a la mostra, calderins
i calderines que han aportat vivències, informació i
materials de manera desinteressada i que en algun
moment han estat vinculats a la Torre Marimon.

Les obres de Maria
Pappalardi a la Sala Delger
L’artista italiana exposa fins a l’1 d’abril les seves
obres a la Sala Delger. Formada a l’Acadèmia de Be·
lles Arts de Roma, actualment resideix a Barcelona
on col·labora com a docent a la Facultat de Belles
Arts de Barcelona. Els seus retrats a llapis intenta·
ran “revelar els nostres dimonis ocults que de vegades ens són desconeguts i provoquen la intimitat dels somnis i l’inconscient col·lectiu”.
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La “volta” ciclista passa per Caldes

Empremta calderina a la Marató de BCN

Demà, dia 21 de març, es viurà la tercera etapa de la “volta”
ciclista de Catalunya d’enguany, la 98a edició que va comen·
çar dilluns passat a Calella i que finalitzarà el proper 25 de
març a Barcelona. Al llarg del dia, els ciclistes participants
faran el recorregut des de Sant Cugat del Vallès fins a Vallter
2000, passant per la vila termal; un tram de 199,200 km que
començarà a les 11.35 h i finalitzarà cap a les 17 h.

El passat 10 de març, Barcelona va acollir la 40a edició de la Marató de
la ciutat comtal. Una cursa amb 42,195 km de distància amb trams plena·
ment urbans que transcorren, alguns d’ells, pels punts més turístics de la
capital catalana. Entre els 17.000 corredors de l’edició d’enguany, desta·
quem els atletes del CN Caldes Joan Palomeras, amb un temps final de
2,38; Ignasi Bassas, amb un temps de 3,03; Manuel Martínez, 3,46; Toni
Vidal, 3,58, i, finalment, Jordi Portell, amb un temps de 4,09.

SENDERISME | AMICS DEL SENDER

Descobrint senders i corriols
amb la Caminada de Caldes
El Centre Excursionista de Caldes de Montbui torna a omplir les muntanyes de la vila per 17è any consecutiu

Participants arribant a l’avituallament de Sant Sebastià de Montmajor. > A. San andrés

Albert San Andrés

E

ls inicis senderistes de Caldes
es remunten el 1926 amb la fun·
dació del Centro Excursionista
Caldense, dissolt amb l’esclat
de la Guerra Civil. Durant els
anys del franquisme va ser la parròquia de
Santa Maria la que va mantenir viu l’espe·
rit fins a la fundació del Centre Excursionis·
ta el 1998, que juntament amb La Colla i els
Amics del Sender centralitzaven les activi·
tats de muntanya. El 2001, però, tornava a
desaparèixer com a tal, per ser rescatat no·
vament el 2005. Temps després, els Amics
del Sender s’annexionaven al CECMO, que
en l’actualitat suma 260 socis.
Precisament eren els Amics del Sender
els que el 2001 van començar la Caminada de
Caldes, que poc podrien imaginar que anys
després centenars de participants omplirien
els senders del Farell en una de les caminades
clàssiques del Vallès Oriental. En aquesta edi·
ció, 685 participants van recórrer els dos tra·
jectes, per gaudir de la flora i fauna de la mun·
tanya que més personalitat dona a la localitat.

Res millor per descobrir els senders i corriols
dels entorns calderins.
Passats pocs minuts de les set del matí
de dissabte, 10 de març, els 40 voluntaris dels
Amics del Sender i el Centre Excursionista de
Caldes (CECMO) ultimaven els detalls de la 17a
edició d’aquesta prova no competitiva amb dos
recorreguts diferents, de 17 km el llarg i de 12
km el curt. Amb 500 inscripcions confirmades,
eren gairebé dues-centes les que es formalitza·
ven el mateix dia, a la carpa de què l’organització
disposava a l’entrada del càmping El Pasqualet.
L’efervescència de participants ja es feia
notar des de dos quarts de vuit i molts eren
els que enfilaven cap a la Torre Nova, fins a
l’entrada del camí dels Ermitans, on els parti·
cipants podien escollir dues opcions: arribar
fins al Turó del Casuc pel mateix camí dels Er·
mitans o agafar una drecera, per tal d’evitar
taponaments en una zona de corriols estrets.
Un cop al Turó del Casuc, es trobava el
primer punt d’avituallament, on els entrepans
de botifarra van ser el primer àpat dels cami·
nants, que van poder gaudir d’una tempera·
tura suau durant tota la jornada. Després del
refrigeri, els camins se separaven i el recorre·
gut curt baixava cap a la Riera de Caldes pas·

sant per les runes del Casuc Vell, mentre que
el llarg enfilava cap a Sant Sebastià de Mont·
major, per trobar el segon punt d’assistència.
Sant Sebastià era el lloc de la pausa per
fer fotos del paisatge, selfies amb l’església
de fons o perquè els nombrosos gossos pre·
sents a la prova poguessin refrescar-se. Gai·
rebé al centre del recorregut, aquesta mil·
lenària vila sorprenia per la seva bellesa als
nombrosos participants que encara no l’ha·
vien visitat i que perjuraven que tornarien
per fer una visita amb més calma.
De Sant Sebastià, el recorregut seguia fins
a la Casa Vella de les Elies, per enllaçar poc des·
prés amb la llera de la Riera i el trajecte curt, de
tornada al mateix punt de sortida al càmping.
La prova va comptar amb 250 calderins
inscrits, mentre que la resta de participants pro·
venien dels dos Vallesos, Maresme i Barcelonès.
Una dada molt llunyana de les 170 persones de
la primera edició, abans de la consolidació com
la festa gran del senderisme calderí.
El secretari del CECMO, Joan Soler, va va·
lorar molt “positivament” el desenvolupament
de la jornada des de la part organitzativa, un as·
pecte “corroborat també pels comentaris dels
mateixos participants, que agraeixen desco-

brir corriols a vegades desconeguts fins i tot
per vilatans de Caldes”, i va afegir que “hem
d’agrair també a empreses i comerços que
col·laboren a fer possible aquesta Caminada: Cuétara, Cal Fruitós, Camp Base, Base
Esport i Càmping El Pasqualet”.
D’ençà que els Amics del Sender van
crear la prova a inicis del segle XXI, amb la
intenció de promoure les caminades de mun·
tanya, la Caminada no ha parat de créixer, i ha
arribat al límit de participants any rere any i
amb un màxim de 800 en edicions passades.
Els Amics van néixer amb la intenció de se·
nyalitzar recorreguts per donar a conèixer els
camins pròxims a la vila. Amb interessos co·
muns, l’annexió amb el CECMO va propiciar
la creació de dues seccions: natura i alpinisme,
des de les quals es promouen diferents activi·
tats adreçades a socis i aficionats.
Actualment, el Centre està recorrent la
GR-11, coneguda com a Senda Pirenaica, amb
començament al Cap d’Higuer a Hondarribia
(País Basc) fins al Port de la Selva i el Cap de
Creus. A més de moltes activitats excursio·
nistes i d’escalada, el CECMO es reuneix els
dijous al vespre en una de les sales del Cen·
tre Cívic i Cultural del carrer Buenos Aires.

Hoquei | CH Caldes
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patinatge | campionat

FUTBOL | TERCERA CATALANA

RESULTATS ESPORTIUS 10-11 març

HOQUEI | OK LLIGA

Final de Tourmalet demolidor

3 gols per tornar
a guanyar (3-2)
Victòria més que important del Recam
Làser Caldes contra l’Alcoi. Els d’Eduard
Candami van superar el conjunt valencià
per 3-2 i van tornar a guanyar després de 6
jornades sense sumar els 3 punts. El partit
va ser molt igualat i en la primera meitat
no es va poder obrir el marcador. Roca i
Llisa van tenir les més clares pels de Pun·
set amb 2 pals. Galbas va tenir el gol a prop
després de rematar de primeres una assis·
tència de Rovira. Ferran Rosa va fer l’1-0 al
minut 30 amb un potent xut llunyà. Galbas
va ampliar el marcador amb un excel·lent
llançament de falta directa en què res va
poder fer Marc Grau Guiri.
El duel s’encaminava cap al final amb un
avantatge prudent però important pels inte·
ressos dels de Candami. Tot i això, en només
1 minut l’Alcoi va empatar el duel amb dos
gols. Primer Oruste i després Baieli de penal
van posar les taules en el marcador.
Els calderins no es van arronsar i, amb
la 10a a tocar, van intensificar el contac·
te. D’aquesta manera Galbas va tenir una
nova oportunitat de falta directa i el 5 del
Caldes va tornar a superar Grau per fer em·
bogir la Torre Roja amb el 3-2 al minut 46.
Els de Punset van intentar igualar el mar·
cador i el Recam Làser Caldes es va posar
amb 9 faltes, però no van poder forçar la
10a ni superar Campor, que va tornar des·
prés de la lesió. > Premsa CH Caldes

Caldes acull la final de
la Competició Escolar
del Vallès Oriental

El CF Caldes
s’estavella contra un
rocós Santa Eulàlia

El pavelló municipal Torre Roja de Caldes
va ser l’equipament escollit per celebrar la
resolució de la Competició Escolar organit·
zada pel Consell Esportiu del Vallès Orien·
tal, en la disciplina de patinatge artístic. La
gran final es va celebrar diumenge passat,
18 de març, amb la participació dels pati·
nadors del CPA de Caldes de Montbui, així
com els dels clubs de Santa Eulàlia de Ron·
çana, Sant Fost i l’EPA Sant Gervasi. Durant
la primera jornada, que va tenir lloc el pas·
sat 18 d’abril al municipi de Santa Eulàlia de
Ronçana, les patinadores calderines van ob·
tenir bones classificacions i van ocupar di·
versos llocs de podi provisionals. És el cas de
les categories prebenjamí, aleví B, infantil B,
aleví A i infantil C. En la segona ronda, mol·
tes de les classificacions es van mantenir i
van guanyar, així, posicions molt destacades.

El CF Caldes es va estavellar contra
un resistent Santa Eulàlia (0-0) en la
jornada 25 del grup 9 de Tercera Ca·
talana. L’equip de la vila termal ho va
intentar tot i va tenir oportunitats per
trencar la igualada, però no va estar
encertat i el líder es va quedar sense
marcar per primer cop aquesta tem·
porada. El Santa Eulàlia va proposar
un plantejament ultradefensiu que
va ennuvolar la visió de joc d’un Cal·
des previsible amb la pilota, però que
va fer mèrits suficients per guanyar.
Malgrat l’ensopegada, els de Marc For·
tuny, molt a prop de tornar a Segona
Catalana, conserven un còmode avan·
tatge de 14 punts sobre el segon classi·
ficat i es mantenen invictes des de fi·
nals de setembre. >Toni Canyameras

FUTBOL SALa | FORMACIÓ

10a Jornada de
Tecnificació al
CN Caldes

El 7 de març, van arribar a Caldes de Montbui
les Jornades de Tecnificació de Futbol Sala, ses·
sions de formació per als jugadors federats de
clubs de tot Catalunya, organitzades pel Comitè
Tècnic d’Entrenadors de Futbol Sala. El CN Cal·
des va acollir la 10a jornada dins aquesta tem·
porada, impartida pels tècnics de les seleccions
catalanes de la disciplina com Gerard Pusó, Mi·
guel Fontecha i Jordi Gay.

El dimarts 13 de març, el Recam Làser Caldes
va disputar un nou partit en l’OK Lliga, aquesta
vegada contra el Reus Deportiu, on els calde·
rins van caure golejats amb un resultat final de
10 a 3. Malauradament, els vallesans han tan·
cat el Tourmalet sense haver sumat cap punt.

FUTBOL | tercera catalana

Més a prop de l’ascens
El CF Caldes ho va tornar a fer el passat 10 de
març: nova victòria, aquesta vegada contra el
Palautordera, amb un resultat final d’1 a 2. Una
gesta amb molt de mèrit que els acosta, cada
vegada més, a l’esperat ascens a la desitjada
categoria de Segona Catalana.

futsal | DIVISIÓ D’HONOR

3a i 5a posició a la classificació
El passat dissabte 10 de març, el CN Caldes
masculins i femenins sènior de futbol sala van
disputar nous partits en la categoria de Divi·
sió d’Honor. Els masculins van perdre el par·
tit contra el Riudellots (6-3). Les femenines,
en canvi, van aconseguir la victòria contra el
Catgas Energia (3-1).

BÀSQUET | SEGONA CATALANA

Les derrotes dels calderins
Els dies 10 i 11 de març no van ser gaire afor·
tunats pel bàsquet calderí. L’equip masculí va
perdre el partit contra el CB Valls BNA (66-75),
i resta en la desena posició del rànquing. Les
femenines no van tenir més sort, i van perdre
també el partit amb l’AESEA (78-35), i resten
en la 5a posició en la classificació.

CLASSIFICACIONS
HOQUEI

FUTBOL

FUTBOL SALA M

FUTBOL SALA F

BÀSQUET M

BÀSQUET F

WATERPOLO

OK Lliga · J 23

3a CATALANA · GRUP 9 · J 25

Divisió d’Honor · GRUP I · J 18

Divisió d’Honor · GRUP I · J 18

2a MASCULINA · GRUP III · J 22

2a FEMENINA · GRUP III · J 22

2a Divisió M. · Grup A 1a Fase · J18

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

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

Altafulla - Salou
3-1
Tortosa - Hospitalet
R
Jesus Maria - Les Corts 2-8
Vallseca - St Vicenç
2-3
Caldes - Catgas
3-1
Ripollet - Sabadell
8-0
Mataró - Esplugues
1-2

Artés - St Quirze
Salou - Morell
Vilatorrada - Caldes
Valls - Matadepera
St Cugat - St Nicolau
Reus - Berga
Cerdanyola - St Jordi
St Pere - Vaillant

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

Banyoles - Caldes
UAB - Mataró
Olot - Picornell
Figueres - Igualada

CLASSIFICACIÓ

CLASSIFICACIÓ

PG PP

CLASSIFICACIÓ

PG PP

CLASSIFICACIÓ

PG PP

CB Valls BNA	
CB Vilatorrada
CB Cerdanyola
CEB St Jordi A	
Manyanet Reus A	
CB Matadepera
CB Salou B
CB Artés B
Vaillant ASFE
CN Caldes A
QBasket St Cugat
CB Morell A	
Bàsquet Berga
St Quirze BC B
CB St Pere
CE St Nicolau B

19
17
16
13
11
11
11
11
10
10
10
9
10
6
6
5

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

18
17
16
16
15
15
13
11
11
9
8
8
7
5
4
2

UAB
CN Mataró B
CN Olot
CN Banyoles
CE Picornell
CW St Adrià B
CN Igualada
CW Figueres
CN Caldes

15
14
11
9
7
6
4
2
0

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

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

FC Barcelona Lassa
60
Coinassa Liceo HC	
58
Reus Deportiu La Fira
54
CE Noia Freixenet
40
ICG Software Lleida
37
Citylift Girona CH
35
Igualada Calaf Grup HC	 35
CE Vendrell
33
CP Voltregà
31
Enrile PAS Alcoi
30
CH Caldes Recam Laser 26
CH Lloret Vila Esportiva 26
Club Patí Vic
25
CH Palafrugell
12
CE Arenys de Munt
12
Asturhockey CP	
8

1-2
0-0
4-1
1-1
10-1
1-1
3-2
0-0
2-2

7-2
4-2
2-5
6-0
6-3
4-3
6-2

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PT

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

66
52
49
49
47
44
41
40
39
34
33
25
25
22
19
18
17
14

CFS Arenys de Munt A	 44
Barnasants FSC A	
42
Jamones Centelles AE A	 38
Barri Can Calet CFS A 33
CN Caldes FS A
32
Pineda de Mar FS A	
28
St Andreu Sagrera A	
21
Parets FS A	
21
Montseny CECD A	
20
Riudellots ACE A	
18
Olímpic Floresta B
18
Futsal Frankfurt Arenys A	 17
CFS Premià de Dalt A	 16
Rubí CEFS A	
13

PT

Ripollet FS A	
42
Estel Vallseca A	
40
CN Caldes FS A
36
Les Corts UBAE AE A	 30
Futsal Aliança Mataró 29
Penya Esplugues AE B 28
Altafulla FS A	
25
Jordi Torras St Vicenç 23
Jesús Maria CE A	
18
Salou CFS A	
15
Catgas Energia
12
FS Sabadell Femení B
11
Femení Tortosa-Ebre CF 3

69 - 77
72 - 76
71 - 60
68 - 56
81 - 64
62 - 60
86 - 59
62 - 61

2
5
6
9
11
11
11
11
12
12
12
13
11
16
16
17

62 - 68
62 - 66
70 - 23
50 - 52
67 - 42
55 - 60
52 - 61
50 - 45

4
5
6
6
7
7
9
11
10
13
14
13
15
17
18
20

11 - 4
10 - 6
9-7
15 - 15

1
2
5
6
8
8
9
13
16
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Del 20 de març al 09 d’abril de 2018

del 20 de març al 09 d’abril de 2018
EXPOSICIONS
Exposició de pintura
de Maria Pappalardi
Fins a l’1 d’abril.
Dissabtes i diumenges d’11
a 13 h i de 17 a 20 h.
Lloc: Sala Delger.
Organitzen: Thermalia i
Ajuntament de Caldes.
Exposició sobre el
material dels Diables
Fins al 20 d’abril.
Amb motiu del XXV aniversari
del Ball de Diables de Caldes.
Lloc: vestíbul de la Biblioteca.
Organitza: Biblioteca.
“Història de la
Torre Marimon”
Fins al 3 de juny.
Exposició basada en el treball
de recerca de Marc Soler,
guanyador de la beca de
recerca de la història local
2016/2017. Entrada gratuïta.
Lloc: Thermalia.
Organitzen: Ajuntament de
Caldes i Thermalia.

març

dimarts 20

15.45 h · TALLER
Taller de puntes de coixí a
càrrec de Conxa Aranda.
Cada dimarts i dijous.
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Organitza: Associació Cultural
de la Dona.

dimecres 21
09 h · CAMINADA
Caminada a la Font
dels Enamorats.
Lloc de sortida: Les Cases
dels Mestres.
Organitza: Caminades
de L’Esplai.
09.30 h · CURS
“Com aconseguir clients amb
la publicitat on line: mitjans i
mètodes efectius de promoció
a baix cost”.
Lloc: Caldes Emprèn.
Organitza: Ajuntament de
Caldes de Montbui.

16 h · BINGOALIMENT
Lloc: Sala 2 del Centre
Cívic i Cultural.
Org.: Assoc. Cultural de la Dona
18.30 h · TALLER
Taller de teatre dirigit per
Núria Adam.
Lloc: Sala del Teatre de la
Fundació Santa Susanna.
Org.: Assoc. Cultural de la Dona
19 h · CONFERÈNCIA
“Un viatge a Londres a través
del cinema” a càrrec d’Albert
Beorlegui Tous.
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Organitza: Aules d’Extensió
Universitària Delfí Dalmau i
Argemir de Caldes.
19 h · XERRADA
“L’exercici físic” (dins el
cicle “Com podem millorar la
nostra salut”), a càrrec de Pilar
Loncan.
Lloc: Fundació Santa Susanna.
Org.: Assoc. Jardí Sta. Susanna
i Fundació Sta. Susanna.

dijous 22
17.30 h · XERRADA
“Com ens sentim acompanyant
infants i adolescents en dol?”
Dins el cicle “Desaprendre per
aprendre”.
Lloc: Biblioteca de Caldes.
Org.: Creu Roja, Obra Social “la
Caixa” i Escola de Formació
Fundació Santa Susanna.
Col.: Biblioteca de Caldes.
18.30 h · EDUCAENTORN
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Org.: Ajuntament de Caldes.

divendres 23

21 h · SOPAR BALL
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Organitza: L’Esplai.

dissabte 24
17 h · FUTSAL FEMENÍ
FS Sabadell B vs. CN Caldes.
Lloc: Pavelló Mpal. Can Balsach.
Organitza: FCF.
17.30 h · FUTSAL MASCULÍ
CN Caldes vs. Futsal
Frankfurt Arenys.
Lloc: Pavelló Mpal. Bugarai.
Organitza: FCF.
17.30 h · FUTBOL
Santa Perpètua vs. CF Caldes.
Lloc: Santa Perpètua.

diumenge 25
18 h · TEATRE
El pescador d’estels de
Francesca Maillo amb
l’adaptació de Josep Mèlich.
Interpretat per
K. Mama de Calafell.
Preu d’entrada: 4 € (socis CDIP
i TR3SC), 6 € (socis de la
Coop-70) i 8 € (simpatitzants).
Lloc: Stage.
Organitza: El Centre.
18.45 h · BÀSQUET
MASCULÍ
CN Caldes vs. CB Salou B.
Lloc: Les Cremades.
Organitza: Federació Catalana
de Basquetbol.
19 h · BÀSQUET FEMENÍ
Bàsquet Neus A vs. CN Caldes.
Lloc: Pavelló La Colina,
Badalona.
Organitza: FCB.

dilluns 26

17.30 h · CURS
Shanka Parkshalan (o neteja
intestinal) dirigit per Swamini
Danda. El curs s’estendrà fins al
25 de març a les 17 h. Preu: 200€
Lloc i organitza: Yoga Ashram.

SORTIDA
Sortida a Benidorm,
del 26 al 29 de març.
Organitza: l’Esplai.

18 h · HORA DEL CONTE
Històries d’abans, d’ara
i de sempre a càrrec
d’Un Conte al Sac.
Recomanat per a nens i
nenes a partir de 3 anys.

16 h · TALLER
Labors i taller de manualitats a
càrrec de Maria Miró.
Lloc: Centre Cívic i Cultural.
Organitza: Associació
Cultural de la Dona.

dimecres 28
09 h · CAMINADA
Caminada als Saulons.
Lloc de sortida: Les Cases
dels Mestres.
Organitza: Caminades
de L’Esplai.

divendres 30
RETIR DE PASQUA
Amb motiu de la Setmana
Santa. Preu: 300 €.
Lloc: Can Benet Vives
(prop de Calella).
Organitza: Yoga Ashram.

abril

dimarts 03

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

dimecres 04
10 h · PASSEJADA
Cicle de Passejades
de Gent Gran.
Lloc: Caldes de Montbui.
Organitza: Esports Diputació
de Barcelona.
16 h · TALLER
Taller de feltre a càrrec de
Núria Beúnza.
Lloc: Sala 2 del Centre Cívic
i Cultural.
Organitza: Associació
Cultural de la Dona.

divendres 06
16 h · TALLER
“Cercles restauratius
per prevenir i gestionar
els conflictes en l’àmbit
escolar”.
El taller seguirà el 7
d’abril a les 9 h.
Les places són limitades.
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Organitza: Ajuntament
de Caldes de Montbui.

dissabte 07
09.30 h · NATACIÓ
XIX Campionat d’Espanya
Absolut Open.
Lloc: Màlaga.
11 h · PORTES OBERTES
Lloc i organitza: Peixets
Escola Bressol.
16.30 h · BÀSQUET
MASCULÍ
CB Artés B vs. CN Caldes A.
Lloc: Pavelló Esportiu d’Artés.
Organitza: FCB.
17.30 h · FUTSAL FEMENÍ
CN Caldes, FS A vs. Ripollet.
Lloc: Pavelló Mpal. Bugarai.
Organitza: Federació Catalana
de Futbol.
17.30 h · FUTSAL MASCULÍ
Jamones Centelles AE vs.
CN Caldes.
Lloc: Centelles.
Organitza: FCF.
18 h · TEATRE
Sessió Rialles. Preu: 5-6€.
Lloc: Sala Gran.
Organitza: Grup Rialles
Caldes; Acció Cívica
Calderina.
19.30 h · WATERPOLO
CN L’Hospitalet vs. CN Caldes
(infantil).
Lloc: l’Hospitalet.

diumenge 08
12 h · FUTBOL
CF Caldes vs. Vilamajor.
Lloc: Caldes de Montbui.
Organitza: FCF
12.30 h · BÀSQUET
FEMENÍ
CN Caldes vs. CEB Sant Jordi.
Lloc: Les Cremades.
Organitza: FCB.
18.30 h · TEATRE
Qui té por de la
Virgínia Wolf?
Obra de teatre dirigida
per Pep Vidal.
Interpretada per la Cia. Clip
Teatre. Preu: 8-10 €.
Lloc: Sala Gran.
Organitza: Casino de Caldes.

HORARIS De setmana santa D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Ajuntament (Oficina d’Atenció a la Ciutadania) Tancada dissabte 31 de març. | Arxiu Històric tancat el 28 i el 29 de març. | Arxiu Administratiu tancat el 28 i el 29 de març. |
Biblioteca Tancada del 30 de març al 2 d’abril (ambdós dies inclosos). | Banys Termals El Safareig Horari habitual: dimecres i dijous de 16 a 20 h, divendres i dissabtes de 10 a
14 h i de 16 a 22 h i diumenges i festius de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. | Camp Municipal de Futbol Tancat el 30 i 31 de març, i 1 i 2 d’abril (ambdós dies inclosos). | Cementiri Tancat el
30 de març i el 2 d’abril. Obert de dimarts a dijous de 8 a 18 h i dissabtes i diumenges de 9 a 14 h. | Centre Cívic i Cultural La Secretaria romandrà tancada els dies 30 de març i 2
d’abril, i del 26 al 29 de març; l’horari d’atenció al públic serà de 16 a 20 h. | Taller d’Art Municipal Manolo Hugué Tancat del 26 de març al 2 d’abril (tots dos inclosos). | Centre
d’Iniciatives Empresarials - Caldes Emprèn Matins de 9 a 13 h. | Centre Obert Buimont Tancat del 26 de març al 2 d’abril (tots dos inclosos). | Complex Esportiu Les Cremades
El 30 i 31 de març, i 1 i 2 d’abril, obert de 9 a 12.30 h. | Deixalleria Tancada el 22 i el 30 de març. | Escola d’Adults El Roure Gros Tancada del 26 de març al 2 d’abril (tots dos
inclosos). | Espai Jove El Toc Tancat del 26 de març al 2 d’abril (ambdós inclosos). | GMSSA Tancat el 30 de març i el 2 d’abril . | Les Cases dels Mestres Secretaria. Tancada
del 29 de març al 2 d’abril (ambdós inclosos). Cafeteria tancada el 29 de març. | Museu Thermalia / Oficina de Turisme Diumenge i festius: de 10 a 14 h. La resta de dies: de 10
a 14 h i de 16 a 19 h. | Oficina de Català del CPNL Tancada del 26 de març al 2 d’abril (tots dos inclosos). | Oficina Municipal d’Escolarització Tancada del 26 al 29 de març (tots
dos inclosos). | Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) Horari habitual . | Pavelló Municipal Bugarai Tancat el 30 i 31 de març, i 1 i 2 d’abril. | Pavelló Municipal
Les Cremades Tancat el 30 i 31 de març, i 1 i 2 d’abril. | Pavelló Municipal Torre Roja Tancat el 30 i 31 de març, i 1 i 2 d’abril. | Punt de Voluntariat Horari habitual. | Servei de
Borsa de Treball; de Club de Feina i d’Horts domèstics Horari habitual. | Servei de Club de feina +16 Tancat el 29 de març. | Servei d’Empresa Tancat del 26 al 29 de març
(tots dos inclosos). | Servei de Formació Ocupacional Tancat del 26 al 29 de març (tots dos inclosos). | Servei de Mediació Tancat del 28 de març al 2 d’abril (tots dos inclosos).

Farmàcia Brunat

La frase de la quinzena

93 865 26 45 · C. Folch i Torres, 4

“Res pot existir per sempre.”

Farmàcia Codina

> Stephen Hawking

93 865 00 97 · C. Forn, 5-7
93 865 58 98 · Pl. Lluís Companys, 4

DEFUNCIONS

93 865 41 46 · Av. Pi i Margall, 36

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

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

2

3

4

5

6

7

1

3

Farmàcia Neus
Farmàcia R.T. M.

1

2

Farmàcia La Rotonda

93 862 21 93 · C. Santa Teresa, 8

Mots encreuats

12 de març · 84 anys
mercedes masclans fruitós

4
5
6
7

11 de març · 78 anys
francisco ortiz gonzález

8

10 de març · 84 anys
francesc pineda roure

9

09 de març · 84 anys
joaquÍn latre valero
08 de març · 95 anys
concepció noriega álvarez
08 de març · 82 anys
mariette stevens nuyens
05 de març · 61 anys
felipe carrasco iglesias

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

8

9

10

HORIZONTALS: 1. Llista d’abats o abadesses d’un monestir. 2.
Princep musulmà de l’Índia. Taula coberta de sorra fina, usada
antigament per a dibuixar, calcular. 3. En sentit contrari, segona
lletra de l’alfabet àrab. Prelats superiors d’una diòcesi. 4. Tira
generalment de fil que serveix per a lligar o embolicar un membre
o per subjectar apòsits. Article en femení i plural. Consonant que
té relació amb el plural. 5. En sentit contrari, de color morat clar.
Consonant. Aliment complementari que no ha de faltar a taula.
6. En sentit contrari, alè, buf suau. De nou en sentit contrari,
punt craniomètric sagital. 7. A l’inrevès, fet d’estar sense fer res.
Rusc, habitacle d’una comunitat d’abelles. 8. Cent romans. La
primera. En sentit contrari, grau d’elevació d’un so. Preposició. 9.
Ferramenta. Pronom personal. La primera. 10. Greu ofuscació.
VERTICALS: 1. Relatiu a l’anàbasi. Vocal. 2. Confús, inintel.
ligible. En sentit contrari, nom de lletra. 3. De nou en sentit
contrari, lletra àrab. Fibra tèxtil sintética. Xifres romanes. 4.
Càlcul, suposició. En sentit contrari, nom de lletra. 5. Ciutat
d’Alacant. Expressió usada per imitar una riallada. En sentit
contrari, gos. 6. Vocal. Sigles de societat comercial. En sentit
contrari, metall preciós. La primera. 7. Que és intrincat. 8.
Excessivament gras. Conec. En sentit contrari, pronom
personal. 9. Estat de la materia en qué les molècules resten
poc lligades entre elles per les forçes de cohesió. Progenitor.
Vocal. 10. Figuradament, nou-cents noranta nou romans.
Gramenet sec, sovint amb arbres disperses o formant petits
grups, semblant a l’estepa, propi de les regions tropicals.

SOLUCIONS HORIZONTALS
1. ABACIOLOGI. 2. NABAB. ABAC. 3. AB. BISBES. 4. BENA. LES. S. 5. ALIL. R. PA. 6.
TILAH. ISAB. 7. ICO. ARNERA. 8. C. A. OT. EN. 9. EINA. IO. A. 10. OBCECACIO.

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
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Curiositats

Ramader i poeta

Josep
Checa
Falgà

Entre setmana cuida vaques i porcs en una
granja del Lluçanès. Potser aquelles contrades
li serveixen per inspirar-se. Per això, anota
sempre idees en els papers que porta a sobre.
Li agrada la musicalitat de les paraules i combina
les millors per incorporar-les als seus poemes.

Jordi Rius
· De ben petit vas llegir els grans
clàssics. Això et va motivar a escriure els teus primers poemes...
Sí, segurament que sí. És clar que
també tenia aquesta afició de lle·
gir-me els clàssics. Vinc d’una família
molt humil on no hi ha cap afició a la
lectura. Suposo que el gust per la lec·
tura ja es porta d’una manera innata.

Jordi serra

· I també de ben petit vas començar
a escriure poemes
A l’escola ja feia poemes. Em deien: fes
un poema o una redacció. Era fantàs·
tic, era el que m’agradava.

“La poesia és allò
que sent el lector quan
llegeix un text”

Del 20 de març al 09 d’abril de 2018

· Ja des de ben jove escrivies sobre
qualsevol tema?
Sí, les coses de la meva edat. Teòrica·
ment el poeta hauria de ser d’aques·
ta manera. Quan es fa gran, arriba
a la seva excel·lència, no en quanti·
tat, sinó en qualitat. Jo entenc la poe·
sia com l’experiència de la vida. Com
més experiència tens, més pots crear
amb una certa coherència i una excel·
lència. Penso que hauria de ser així.
· Tothom pot ser poeta?
Considero que el poeta ha de tenir un
pòsit fet. No pots escriure quatre po·
emes i dir que ets poeta.
· La literatura està com està, però si
parlem de poesia la situació és més
dramàtica per poder publicar?

Sí, però puc pensar que he tingut
sort en aquest aspecte. He anat als
editors i m’han publicat. Em sento
afortunat en aquest sentit. Hi ha
molta gent que s’autopublica.
· Sempre s’ha dit que la poesia és
la parenta pobra de la literatura.
Què podem fer per rescabalar-la?
És un problema d’educació. S’ha
de motivar la canalla. Primer de
tot, se’ls ha d’ensenyar què és la
poesia i entendre que no és una
cosa avorrida. Els professors han
d’estar motivats, perquè si hi ha un
mestre motivat, aquest motiva els
alumnes. Només es passa pels clàs·
sics, i aquests són tan avorrits per
a la canalla... Es podria intercalar
amb poesia més moderna.
· De vegades, quan es reciten poemes teus en presentacions, tens
la sensació que s’interpreten
d’una manera diferent de com
els vas crear?
Sí, i això em passa molt amb les
presentacions. Em ve gent amb
el llibre perquè els el dediqui i em
parlen d’un poema. I me l’expli·
quen totalment diferent de com jo
el tenia pensat quan el vaig escriu·
re. I què? Se l’ha fet seu.
· Què defineix la poesia?
Penso que la defineix el lector. La
poesia és allò que sent el lector
quan llegeix un text.

· Dels llibres que has escrit, n’hi
ha algun del qual estiguis especialment satisfet?
Sí, n’hi ha un que va suposar una
inflexió, que va ser el 30 orquídi·
es. El més difícil de tota persona
que vol escriure, penso jo, és que
ell mateix es creï una pròpia veu.
Que quan tu llegeixis un llibre, tu
ja sàpigues que és d’un determinat
autor. Jo a 30 orquídies vaig trobar
la meva veu, la de fer servir imat·
ges molt rurals i de paraules molt
treballades i molt buscades, estra·
nyes segons a quin àmbit. Utilitzo
el món rural per expressar coses
que potser no tenen a veure amb
aquest món.
· Quan escrius poesia? En quin
moment del dia?
Jo, els esbossos i les idees de l’obra
i els poemes, els faig constant·
ment, fins i tot treballant. Porto
paperots pertot arreu i vaig ano·
tant coses. Quan plego de treballar,
al vespre o fins i tot de matinada
perquè dormo molt poc i em llevo
molt d’hora, endreço tots els pa·
pers i a partir d’aquí surt el poema.
I aquest poema es va polint amb el
temps. El deixo, al cap d’un temps
el torno a agafar, torno a canviar
alguna cosa...
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

