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El dos polígons
industrials comencen
a sortir de la crisi
>P02-03

100 anys de la família
Anglí al capdavant del
Termes Victòria
>P04

Una delegació xilena
visita les escoles de
bressol calderines
>P06

145 anys
de tradició

Caldes reviu un any més les festes
de Sant Antoni, que enguany han
tingut un caràcter reinvindicatiu
>P10

Marta Ferrer Xalabarder, capitana d’aquest any, presidint la desfilada de Sant Antoni per l’Avinguda Pi i Margall diumenge passat. > J. Serra

El copilot calderí Lucas
Cruz guanya el Dakar
amb Carlos Sainz
>P13
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Una radiografia dels polígons 		
indústria | anàlisi

Els dos polígons que hi ha al poble, el Pinatar i la Borda, sumen 57,83 hectàrees de superfície industrial

Un transportista consulta el directori d’empreses que hi ha en els dos polígons de Caldes de Montbui. > Q. pascual

Jordi Rius

C

aldes de Montbui compta
amb dos polígons industrials. L’un, el més gran,
és el de la Borda, de 52,98
hectàrees, a tocar de la
C-59 i on es concentra el 70% de les persones assalariades en els sectors industrial i de distribució de la població. “Les
naus tendeixen a anar a la Borda perquè les naus són més grans, tenen la
C-59 allà mateix”, constata Olga Peralta, cap de Foment Econòmic de l’Ajuntament de Caldes de Montbui. L’altre, el
Pinatar, al costat de la carretera c-1413a,
té 4,85 hectàrees de superfície i concentra petits tallers i indústries. Més enllà
d’aquests polígons industrials, també hi
ha activitat a l’àrea del Tint, que més
aviat es consideraria una àrea comercial
per la concentració de grans comerços,
magatzems o concessionaris. Pel que fa
a les empreses que estan ubicades als
dos polígons, un 15% fan activitats logístiques, un 13,8% són metal·lúrgiques
o fabriquen productes metàl·lics, un
10,8% són de serveis i un 10% es dedi-

15%

de les empreses
ubicades a Caldes
fan activitats
logístiques mentre
que el 13,8% són
metal·lúrgiques

1.561

és el nombre
d’empleats que
treballaven a les
empreses dels
polígons el 2016.

12,1%

és el percentatge
que suposaven
el 2016 les
106 empreses
manufactureres
de la Vila respecte
a l’Eix Riera de
Caldes.

quen a l’alimentació i a les begudes.
La indústria tèxtil, en altres temps un
sector molt important a la vila termal,
ha quedat molt reduïda. “A Caldes ha
quedat el disseny i la part administrativa, mentre que la producció es
fa fora; és el que ha portat la globalització amb la conseqüent deslocalització”, assegura la regidora de Desenvolupament Econòmic, Núria Carné. En
tot cas, hi ha casos reeixits de reinvenció i d’innovació com l’empresa Relats,
que “ha passat d’utilitzar la tècnica
del trenat per a filatures a convertir-la per al sector industrial i treballen molt el sector de l’automoció”,
afegeix Peralta.
Un dels handicaps que es troben les
empreses quan creixen és que no troben
més superfície, ja que els polígons estan a
un 80% d’ocupabilitat. Altres queixes recurrents de l’empresariat són, l’asfaltatge, les voreres o l’aparcament. En aquest
sentit, la regidora de Desenvolupament
Econòmic ha avançat que Caldes “s’ha
presentat a una subvenció de la Diputació de Barcelona de millora de polígons, en concret de l’asfaltatge. Hi ha
alguns carrers malmesos pel pas del

transport pesat. Això seria l’actuació
més urgent que caldria als polígons”.
La bona ubicació del polígon de la
Borda –a uns 10 quilòmetres de l’autopista– fa que sigui fàcilment accessible, encara que es produeixen alguns
taps de trànsit pel continu pas de camions que van als polígons de Palausolità i Plegamans o als de Caldes. La
C-59 és un punt de densitat important
en matèria de trànsit diari, a més d’impedir la connexió entre el nucli municipal i el polígon de la Borda. Fa poques
setmanes es va iniciar la construcció
d’un pas soterrat a la via principal que
permetrà la lliure circulació de bicicletes i vianants, unint tots dos trams. Les
obres es preveu que finalitzaran durant
la primera meitat d’aquest any. El nou
pas inferior garantirà la seguretat en
un punt cabdal per al trànsit de persones que cada dia es traslladen a empreses del polígon, fins ara impossible
d’accedir-hi de manera segura, i unirà
el carrer Velázquez del nucli urbà amb
el carrer Garraf de la Borda.
EIX RIERA DE CALDES
És una àrea econòmica de caràcter

territorial que s’estén de nord a sud
al llarg d’aquesta llera fluvial, i està
constituïda pels termes municipals de
Caldes de Montbui, Sentmenat, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Santa
Perpètua de Mogoda i la Llagosta. La
potència i la capacitat de desenvolupament del teixit empresarial d’aquest
territori es posen de manifest si considerem que s’hi comptabilitzen més de
87.000 habitants, s’hi localitzen 42.000
llocs de treball, prop de 3.000 empreses i 32 polígons d’activitat econòmica. L’activitat industrial, amb prop de
1.000 empreses, d’entre les quals més
de 400 són d’alta intensitat tecnològica, és la més emblemàtica del territori.
Des de l’Ajuntament de Caldes,
que va presidir fa tres anys l’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera
de Caldes (AMERC), s’assegura que
al poble hi ha “molta activitat econòmica, potser més que a altres poblacions de l’Eix, però aquesta es concentra en microempreses, d’un a cinc
treballadors”. A diferència de Polinyà o Santa Perpètua, on els polígons
estan connectats, “el nostre –el de la
Borda– queda més aïllat”.
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industrials de Caldes

Operaris traslladant productes d’una empresa en un dels carrers del Polígon de la Borda a primera hora del matí. > Q. pascual

L’alcalde de Caldes, Jordi Solé, va explicar en el moment d’accedir a la presidència de l’AMERC que l’organisme aprofitaria totes les convocatòries que surtin “per
presentar-nos-hi ja sigui com a associació
o com a ajuntaments agrupats per assolir, en definitiva, l’objectiu de treballar a
favor de la indústria del territori i, per
tant, per la creació de llocs de treball i la
generació i el repartiment de la riquesa”.
L’AMERC tenia detectades un seguit
d’empreses referents dels diferents sectors
industrials a tots els polígons. En el cas de
Caldes, Biozoo i Karizoo, dedicades a la producció i comercialització de productes de

cosmètica, accessoris i alimentació per a
animals domèstics; Cosmic, d’accessoris de
bany; Plastiflex, de transformació de matèries plàstiques; Recam Làser, amb aplicacions industrials del làser; Cehisa, que produeix i ven màquines per treballar la fusta; la
indústria càrnica Jacsa, i el cas ja referit de
Relats, que fabrica aïllants elèctrics i tèrmics.
SORTIDA DE LA CRISI
D’entre les prop de 1.000 empreses industrials existents en aquesta àrea que conforma l’Eix Riera de Caldes, Caldes de Montbui
domiciliava fa dos anys unes 106 empreses
manufactureres –un 12,1% del total de les

empreses de l’Eix–, mentre que el 2006 –un
any abans de la crisi– n’hi havia 144. Pel que
fa als treballadors, el 2006 n’hi havia 2.215 i,
deu anys més tard, n’eren 1.561. Passada la
crisi, “ara s’ha reactivat l’activitat. Fins i
tot, des de l’últim cens que vam fer hem
notat que hi ha hagut increment d’activitat econòmica”, assenyala Peralta. Un dels
indicadors que hi ha més moviment als polígons és el dels restaurants dels polígons. A
Caldes n’hi ha cinc –quatre a la Borda i un
al Pinatar. Des del restaurant La Borda, asseguren que “s’ha recuperat l’activitat, no
és que estiguem al màxim, però hi ha més
movimentt i es noten més cotxes”.

DOS CENTRES PER DONAR SUPORT A
LES EMPRESES I ELS EMPRENEDORS
Caldes compta amb dos centres que donen suport
a empreses, emprenedors i a aquelles persones
que busquen feina: La Piqueta i Caldes Emprèn.
La Piqueta és l’equipament de Desenvolupament
Econòmic destinat a la promoció econòmica local.
L’espai funciona des del 2013 i està ubicat al carrer
Dr. Delger, 5. La Piqueta aglutina diferents serveis:
ocupació, destinat a l’atenció de les persones que
cerquen feina o bé volen reincorporar-se al mercat
de treball, a les quals s’ofereix assessorament per
a la recerca activa de feina, orientació professional
i formació ocupacional, entre d’altres; de suport a
l’empresa i a l’emprenedoria, mitjançant assessoraments individuals a persones emprenedores
amb una idea de negoci que volen autoocupar-se o
crear una empresa. Se les acompanya en el procés
d’elaboració de la idea de negoci perquè esdevingui
viable, i de creació d’empresa, i posteriorment de
consolidació del projecte, ja sigui com a persones
emprenedores allotjades al Centre d’Iniciatives
Empresarials Caldes Emprèn o bé en altres
espais del municipi. La Piqueta ofereix informació
d’interès empresarial, ajuts, subvencions,
actualitzacions normatives i d’altres i formació
especialitzada d’interès empresarial i de suport
a les persones emprenedores. També té altres
serveis, com comerç i consum, mercat de venda no
sedentària, agricultura i horts domèstics.
Caldes Emprèn, ubicat a la Borda –al carrer
Garraf–, permet l’allotjament d’activitats empresarials de nova o de recent creació, i facilita la
trobada entre diferents professionals, l’establiment
de sinergies i noves oportunitats de negoci, i també
ofereix serveis diversos per impulsar l’inici de
l’activitat professional i el creixement empresarial.
Els espais que s’ofereixen estan adaptats per
començar a treballar-hi, amb mobiliari, accés a
Internet i telefonia. Hi ha dotze mòduls o despatxos
de 14 a 32 m2 per a activitats de serveis, que en
aquests moments es troben al 50% d’ocupació,
i cinc naus industrials de 85 m2 “pensades per a
activitats que comencen, amb els requisits que
qui les ocupa ha de tenir un projecte innovador,
amb menys de tres anys de vida”, explica Olga
Peralta, cap de Foment Econòmic. Les empreses
s’hi poden estar com a màxim cinc anys, “encara
que la mitjana d’ocupació és d’1,5 anys”, subratlla Peralta. Caldes Emprèn també té un servei
de coworking, domiciliació d’activitats, una sala
polivalent de reunions i una sala de presentacions
o aula de formació d’ús puntual d’una superfície de
100 m2. A més, per a les empreses allotjades hi ha
un espai relacional, un servei de recepció, atenció
de trucades, paqueteria, correspondència i servei
de reprografia, a més de suport i assessorament
per a la millora empresarial.
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CENTENARI | TERMES VICTÒRIA

La família Anglí celebra un segle de regència
A l’acte hi van assistir Montserrat Fontané i Josep Roca, pares dels populars cuiners del Celler de Can Roca
El passat 20 de desembre, Caldes
va acollir una jornada emotiva i
d’especial rellevància: el sopar en
homenatge als 100 anys de regència de la família Anglí de l’Hotel
Balneari Termes Victòria.
L’acte va reunir les generacions
Anglí que han estat al capdavant
de l’establiment, així com treballadors que els han acompanyat
al llarg dels anys, amics i l’alcalde
de la vila, Jordi Solé Ferrando. Hi
va ser també l’antic cap de cuina,
Nicanor Subirós, i el matrimoni
format per Montserrat Fontané i
Josep Roca, els pares dels populars cuiners del reconegut Celler
de Can Roca, després que Fontané
treballés al Termes Victòria en la
dècada dels anys cinquanta.
La celebració va començar amb
un còctel de benvinguda al saló del
piano Maria Rosa Garriga, un dels
més emblemàtics de l’hotel, confeccionat pel besavi Isidre Anglí.
El sopar, de caràcter íntim i emotiu que homenatjava la història i
continuïtat de l’hotel, es va servir a
la Galeria del Centre Termal, cosa
que va sorprendre als assistents.
En aquest espai no s’hi havia menjat mai i va ser l’escollit pel seu pes

arquitectònic: la volta de la galeria
és un dels elements arquitectònics
originals més antics que es conserven al balneari Termes Victòria,
que data del segle XVIII.

Fotografia de família, amb els assistents al sopar en homenatge als 100 anys de regència de la família Anglí. > CEDIDA

TURISME | POSICIONAMENT A GOOGLE

Mostra de la fitxa digital del Thermalia a la plataforma web. > GOOGLE

Tours virtuals de 360º
Ja es pot accedir a les visites virtuals dels
principals atractius turístics a Google
El juny passat es va presentar la
posada en marxa d’un dels projectes aprovats per la Taula de
Turisme del 2017: el posicionament i la millora de la visibilitat
dels atractius turístics de Caldes
a Google; i la primera fase del
projecte ja és una realitat: els
usuaris d’Internet ja poden accedir als tours virtuals de 360º.
L’empresa Capture ha estat la
responsable de posar en marxa el

projecte, el qual permet augmentar l’atractiu turístic del municipi, així com facilitar l’accessibilitat dels principals punts d’interès
patrimonials de Caldes. Navegant per la xarxa, les persones
interessades a saber més coses
dels punts emblemàtics calderins poden accedir a visites virtuals, confeccionades amb fotografies de 360º que permeten una
completa visualització dels espais

UN SEGLE DE TRADICIÓ
FAMILIAR
Tot i que la història del balneari es
remunta al segle XVIII, la regència
de la família Anglí va començar el
1917, data en què el matrimoni Isidre Anglí i Maria Torras van iniciar junts la direcció de l’hotel balneari. A partir del 1945, el més gran
dels seus cinc fills, Joan Anglí, va
reprendre la direcció amb la seva
dona, Maria Rosa Garriga. A finals
del 1979 va ser quan els Anglí van
comprar el balneari i, quatre anys
més tard, el fill del matrimoni ja
propietari, Josep Anglí, va continuar amb la tasca de direcció amb la
seva esposa, Maria Lluïsa Sallarés.
No va ser fins al 1992 quan el balneari va passar a ser també un hotel
de tres estrelles i, encara avui, la
família Anglí segueix dedicant esforç i il·lusió en el dia a dia de l’Hotel Balneari Termes Victòria, un
referent amb molta història a la
vila de Caldes de Montbui.

campanya | balanç
interiors i exteriors. Amb aquesta obertura al món es compleix,
també, una de les fites imprescindibles que el consistori valora
molt positivament: “Gràcies a la
geolocalització, els usuaris podran ubicar-se molt fàcilment
i trobar els punts d’interès turístic, com el safareig, sense dificultat”, explica Isidre Pineda,
regidor de Turisme i Termalisme,
Cultura i Patrimoni de Caldes.
En aquesta primera fase, el projecte s’ha centrat en espais d’interès i prestigi com el Thermalia (Oficina de Turisme i Museu),
l’Espai Can Rius, la font del
Lleó, els banys públics El Safareig, el safareig de la Portalera,
el pont romànic i el passeig de la
Riera. En aquest sentit, cal afegir que hi falten les Termes Romanes, “que ho deixarem pendent durant un temps fins que
no tinguem enllestida la font
del Lleó”, aclareix Pineda. En cadascun d’aquests ítems turístics,
Capture ha aplicat eines de màrqueting digital per a la divulgació de l’entorn patrimonial i així
incentivar la seva promoció dins
el cercador. En una fase posterior, queda pendent la programació
HTML, que permetrà que els continguts generats a Google es mostrin també en altres plataformes
com www.visiteucaldes.cat o a les
xarxes socials.

Un compromís en ferm
per la mobilitat sostenible
Al mes de desembre de l’any passat, l’Ajuntament de Caldes va fer
una crida a la ciutadania, entitats i sectors comercial i industrial a
adherir-se al compromís d’una mobilitat més neta, segura i sostenible. Un mes i mig després, la iniciativa ja compta amb l’adhesió
de 67 inscrits, 23 dels quals corresponen a entitats, comerços, escoles o associacions, i els 44 restants, a persones a títol individual.
No només això, de la setantena d’adhesions totals, 17 han demanat
formar part del grup de seguiment de l’estudi de mobilitat i la seva
execució, que serà el responsable de fomentar el debat i la participació, així com supervisar l’adequada posada en marxa.
Amb aquestes xifres, l’Ajuntament de Caldes, responsable de la iniciativa, titlla la resposta ciutadana de “bona acollida”, per la qual
cosa la convocatòria d’adhesions seguirà oberta i es podrà tramitar a través del formulari habilitat a www.caldesdemontbui.cat/mobilitat, o lliurant la butlleta a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de
l’Ajuntament o a la Secretaria de Les Cases dels Mestres.
Ja ho explicava Jaume Mauri, regidor d’Espais Públics i Sostenibilitat de Caldes, en la presentació de la campanya al mes de desembre: “Volem que sigui una cosa de tots, i no només d’uns quants”.
Les persones, entitats o col·lectius adherits al Pacte per a la mobilitat de la vila termal assumeixen el compromís d’implicar-se en el
progrés vers un model de mobilitat sostenible en un espai públic
cada vegada més net, segur i confortable, i on la qualitat de vida
i el dret a una mobilitat ètica prevalguin per sobre de qualsevol
altra cosa. Amb més detall, el projecte té diversos objectius, com
ara millorar la seguretat viària, afavorir les condicions d’accessibilitat per a vianants, fomentar l’ús del transport saludable i sensibilitzar la ciutadania sobre la mobilitat segura i sostenible; objectius
que es perseguiran amb el suport, la feina i la participació dels adherits al Pacte a través de les seves propostes, suggeriments i l’assistència a reunions.
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EDUCACIÓ INFANTIL | DELEGACIÓ XILENA

Ser un exemple per als altres

Vint professionals del món de l’educació infantil de Xile van visitar dues
de les escoles de bressol calderines: La Lluna i El Gegant del Pi

EDUCACIÓ | CONSELL D’INFANTS

Apadrinant els parcs de Caldes

El grup d’educadors xilens, fotografiat a les Termes Romanes durant la seva visita a Caldes de Montbui. > AJ. CALDES

Redacció

E

l passat dijous 18 de gener,
un grup de vint professionals del món de l’educació
infantil de Xile van desplaçar-se fins a Caldes amb el
propòsit essencial de visitar les escoles de bressol El Gegant del Pi i La
Lluna.
La Junta Nacional de Jardines Infantiles de Chile (JUNJI) i l’Associació
de Mestres Rosa Sensat de Barcelona són els organitzadors d’aquesta recepció catalana a grups variats de professionals especialitzats en l’educació
0-3, provinents de diferents regions
del país sud-americà. Al llarg de la setmana, els visitants van accedir a diferents escoles de bressol de localitats

de Catalunya amb el propòsit de “millorar les pràctiques pedagògiques
tot coneixent noves experiències en
l’educació infantil”, va explicar Paula
Delaveau, educadora del departament
tècnic pedagògic de JUNJI. A Caldes
les visites no només han consistit a explicar la pròpia metodologia dels centres, sinó també a obrir les portes de
les diferents estances perquè els visitants poguessin veure, en primera persona, com els nens i nenes van aprenent i interactuant dins i fora de les
aules. En paraules de Roser Guiteras,
regidora d’Educació, “els visitants
han pogut viure l’experiència que
viuen els nostres infants”.
Aquest és el segon any consecutiu
que se celebra la jornada orientada
als grups de professionals xilens, i per
això hi ha una necessitat creixent de

conèixer el funcionament del sistema
educatiu català i adaptar-lo a les pràctiques educatives del seu país. “Per a
nosaltres l’experiència ha estat molt
interessant, ja que ens hem trobat
amb un discurs i una manera de fer
pedagogia amb els quals somiem
a Xile”, va comentar Delaveau després de visitar els centres calderins.
La trobada també ha estat rellevant
per a les escoles locals: “Per a Caldes és un honor que vingui gent de
fora a visitar el poble, però si venen
a visitar les escoles significa que el
nostre sistema educatiu pot ser un
exemple per als altres”, va dir Guiteras, i va afegir que “si, a més, visiten
les escoles de bressol, encara és un
honor més gran, ja que deu voler dir
que el nostre sistema educatiu és un
exemple des dels seus propis inicis”.

JOVENTUT | PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

La 5a edició del Nervi Jove, en marxa
Ja ha finalitzat el període de presentació de les noves propostes d’enguany
Amb l’estrena del nou any, la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de
Caldes ha donat el tret de sortida a
la cinquena edició del Nervi Jove, el
programa anual a través del qual els
joves proposen, prioritzen i executen
activitats que són del seu interès amb
el pressupost que aporta el consistori calderí.
Fins al 19 de gener era oberta la convocatòria per presentar les propostes d’activitats que els joves creuen
interessants de realitzar en aquesta edició, i ho han pogut fer a través
d’El Toc, als patis dels instituts o amb
el formulari web de l’espai jove local.
Enguany, l’edició dels nous pressupostos participatius dels joves es presenta amb diverses novetats basades,

Través, regidor de Joventut. > AJ. CALDES

principalment, en el concepte d’ampliació. D’una banda, es comptarà amb la
nova participació de l’Institut Pic del
Vent i, de l’altra, s’obren les opcions
de participació als joves a partir dels
16 anys, afegint un incentiu econòmic
extra per a les propostes derivades
dels joves majors de 18 anys. Aquesta
nova mesura permet mantenir “la relació amb joves ja desescolaritzats
o deslligats de Caldes pel fet d’haver acabat els seus estudis, però que
havien estat participants en edicions anteriors”, va explicar David Través, regidor de Joventut de Caldes de
Montbui. Amb el nou incentiu, la partida pressupostària s’amplia a 2.000
€ més, que sumen un total de 8.000 €
a disposició del Nervi Jove d’enguany.

La Sala de Plens de l’Ajuntament de Caldes va acollir el passat dijous 18 de gener la primera trobada del Consell d’Infants d’aquest curs, un grup de treball i reflexió constituït
per 18 alumnes de 5è i 6è de primària de les escoles calderines El Calderí, El Farell, Montbui i l’Escola Pia.
Enguany, el col·lectiu de joves consellers treballarà sobre el
tema “Apadrina un parc de Caldes”, amb què cada escola
del municipi apadrinarà un dels parcs de la vila i s’encarregarà que prosperi i que sigui un espai públic cuidat on tothom pugui gaudir. Els joves representants de cada centre
educatiu hauran de conèixer la història del parc apadrinat
en cada cas, crear un entorn virtual on compartir tota la informació recollida, elaborar un itinerari per l’espai que detecti elements ben valorats i elements que cal millorar i organitzar una activitat en cada parc per donar a conèixer el
projecte que han treballat. En el cas de l’escola El Calderí,
el parc apadrinat és el Bugarai; el de l’escola El Farell és el
parc de Can Rius; l’escola Montbui ha apadrinat el parc de
l’Estació, i l’Escola Pia, el parc de l’Ametller.

EDUCACIÓ | PREMIS CALDES DE MONTBUI

Guardó al treball de millora de
l’accessibilitat i sostenibilitat
Vint treballs de recerca dels alumnes calderins de 2n de batxillerat del curs passat van ser les candidatures als Premis
Caldes de Montbui d’enguany, esdeveniment anual que es va
celebrar el passat 18 de gener a la Sala Noble de Can Rius.
El guardó principal es va atorgar al treball titulat “Projecte
per transformar l’antiga escola del c. Bellit en un edifici accessible i sostenible”, elaborat per l’alumna de l’Escola Pia
Andrea García Pacheco, amb una donació de 300 € dins la
seva categoria: Caldes de Montbui.
A banda del premi principal, també es van donar 200 € als
treballs guardonats en les categories Científic i Tecnològic i
Social i Humanístic, i 80 € per cada accèssit establert. Entre
els tres premis per categories i els cinc accèssits establerts
es va repartir un total de 1.100 €, símbol de reconeixement
als treballs de recerca presentats amb els quals els alumnes calderins van concloure el darrer curs de batxillerat.

TALLERS | ESCOLA D’ADULTS

Els formadors també es formen
Ningú neix ensenyat, o això diuen. El passat divendres 12 de
gener, a la Sala A de Les Cases dels Mestres, es va celebrar
la 5a edició de Formació per a Formadors, iniciativa organitzada per l’Escola d’Adults El Roure Gros. Enguany, fins a
17 formadors van assistir al taller “Parlar en públic. Comunicar-nos amb allò que no diem”, a càrrec de la cantant calderina Adela Poch i dedicat a la consecució de l’èxit a l’hora
de parlar en públic. Els tallers organitzats pel centre tenen
la finalitat de compartir espais i experiències amb formadors que es dediquen a l’ensenyament des de diferents àmbits de la formació reglada i no reglada, per als quals també
són essencials les sessions dinàmiques i participatives entre
companys on poder compartir coneixements i experiències.

salut | fundació santa susanna

Assistents a la xerrada “Com prevenir l’ictus”, al Santa Susanna. > CEDIDA

Cada 45 minuts es produeix
un ictus a Catalunya
Hi ha estudis que han vist que
només entre el 30 i el 75% de persones coneixen un o més símptomes de l’ictus, i un estudi espanyol
ha publicat que només el 54% de les
persones anirien a l’hospital. Les
dades revelen una important necessitat de conscienciació i facilitació
d’informació, ja que actualment la
malaltia és la segona causa de mort
a Espanya i hi ha un ampli desconeixement dels símptomes per part
de la població, cosa que cal canviar
ja que “detectar a temps els símp-
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tomes pot marcar la diferència en
les seqüeles que poden quedar”,
va explicar Pilar Loncan, metgessa
de la Fundació.
Amb el propòsit d’aconseguir la màxima prevenció, la Fundació Santa
Susanna i l’Associació Jardí Santa
Susanna van organitzar la xerrada “Com prevenir l’ictus” el passat dimecres 17 de gener, dirigida pel doctor Roque Lucas, metge
de l’EAP Palau-solità i Plegamans.
L’acte forma part de la quarta edició del cicle “Com podem millorar

DONATIU | MUSTACHE DAY
la nostra salut”, un “espai informatiu i de debat sobre qüestions que
poden millorar la nostra salut a
través d’una programació de sessions mensuals, obertes a la ciutadania i al diàleg, i interactives
per seguir promovent la salut,
prevenir les limitacions i facilitar l’adaptació a noves situacions
vitals”, va explicar Anna Pineda,
responsable de comunicació de la
Fundació Santa Susanna.
La malaltia, coneguda vulgarment
amb diferents noms com feridura, embòlia cerebral o trombosi, és
ocasionada per una alteració de la
circulació de la sang al cervell, i els
símptomes depenen de la zona i el
volum del cervell afectats, així com
de l’estat general de salut de qui la
pateix. A grans trets, la millor manera de prevenir l’ictus és “adoptar estils de vida saludables com
la dieta, l’exercici físic i el maneig
de l’estrès”, segons Loncan, i és essencial accedir a un centre hospitalari amb urgència quan apareixen
qualsevol dels seus símptomes. Els
més coneguts entre la població són
la pèrdua de força o l’alteració del
llenguatge, però n’hi ha d’altres com
la debilitat que afecta una part del
cos, la pèrdua de visió, la paràlisi
d’un cantó del cos o de la cara, la
pèrdua de sensibilitat, la inestabilitat, el desequilibri o la incapacitat de caminar i el mal de cap molt
intens o sobtat, no habitual.

El 1r Mustache Day calderí ha recollit 865,31 € per la causa. > raf estilistes

865,31 € per a la salut masculina
El passat diumenge 19 de novembre, Caldes va celebrar la primera
edició del Mustache Day, emmarcada dins la iniciativa del Movember
Fundation, l’organització benèfica mundial que se centra exclusivament en la salut masculina. Tres mesos més tard, RAF Estilistes, organitzadors de l’esdeveniment calderí, juntament amb Isidre Pineda
i Núria Carné, regidors del consistori local, van fer el recompte del
total recaptat, traduït en 865,31 € en benefici de la fundació. El donatiu calderí, a través de la fundació, se sumarà al finançament de solucions que aconsegueixin introduir millores tangibles en la vida dels
qui pateixen càncer de pròstata, de testicles, problemes de salut mental i inactivitat física. En la primera edició del Mustache Day, la vila
termal va celebrar una diada on hi van poder participar grans i petits amb diverses activitats, com la concentració de cotxes i motos,
tallers de manualitats infantils, pentinats, tallats de cabells, classes
de ioga a càrrec de Yoga Ashram, contacontes, jocs i gimcanes familiars. Durant la jornada, els assistents van dipositar els seus donatius
per col·laborar amb el Movember, iniciativa mundial en benefici de
la salut masculina per eradicar la mort prematura dels homes joves.
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ERC Caldes de Montbui

Som Caldes

PDeCAT Caldes de Montbui

E

E

L

PSC Caldes de Montbui

Units per Caldes

PPC Caldes de Montbui

El perquè de les coses, per què
tanquem Caldes Habitatge

n resposta a l’escrit de fa quinze dies del
Partit Popular en aquest mateix mitjà de comunicació, on es criticava sense fonament el
tancament de l’empresa municipal de Caldes
Habitatge SL, volem aclarir el següent: que,
d’una banda, ells també van votar a favor de la dissolució
(no ens sembla gaire coherent que ara ho critiquin) i, d’una
altra, que certament hem tancat una empresa que no s’ha
arribat a posar mai en funcionament, però hem posat en
marxa polítiques d’habitatge que abans no existien.
La creació de Caldes Habitatge SL es va aprovar per unanimitat en ple de l’Ajuntament el 26 d’abril de 2007 (en
aquell moment governava el PSC amb CiU) i tenia l’objectiu de realitzar qualsevol operació relacionada amb l’habitatge. Es va crear sense estructura ni pressupost una
empresa que, amb la crisi immobiliària més severa que es
recorda dels darrers temps, no podia funcionar. Per què?
Doncs perquè no hi havia diners per invertir en promocions, ni terrenys públics a punt per fer aquesta inversió.
Davant d’aquesta realitat, nosaltres, durant la crisi, hem
anat treballant el planejament urbanístic per disposar de
sòl en condicions per poder-hi fer habitatge públic. També,
l’any 2009 vam crear l’Oficina d’Habitatge, amb la qual
duem a terme diverses accions com gestionar una borsa
de lloguer social, oferir un servei jurídic i de mediació de
l’habitatge, tramitar ajuts i subvencions procedents d’altres administracions públiques, entre d’altres. A més, des
del setembre del 2017, hem posat en marxa dos nous programes per adquirir habitatge i incorporar-lo al parc municipal d’habitatge, i també hem activat subvencions per
a la rehabilitació d’habitatges desocupats que es posin a
la Borsa de lloguer social. Tot plegat comença a donar els
seus fruits. Creiem, a més, que el que hem estat fent fins
ara en matèria d’habitatge ens permetrà en els propers
anys revertir el gran dèficit que certament tenim al nostre poble en oferta d’habitatge social.

Alegries que no ens fan aturar

A

l mes de novembre escrivíem en aquest mateix espai un article on defensàvem l’escola
pública davant les amenaces de retallades
per part del Govern de la Generalitat. Avui
podem alegrar-nos de saber que aquest
curs 2018-2019 mantindrà les cinc línies de P3 que actualment tenim a Caldes de Montbui, segons es va anunciar en una reunió entre Ensenyament i Som Escola
Pública. Un fet que podem celebrar gràcies a la feinada que han realitzat especialment aquesta plataforma
(Som Escola Pública), on AMPA, professorat i direccions
de les escoles públiques de la nostra vila s’han unit per
fer pinya i sumar força davant un Departament d’Ensenyament que amb massa facilitat treu les tisores de retallar a la llum. I per això avui volem aprofitar i agrair a
aquesta plataforma el seu esforç i feina, com a reconeixement a la seva tasca dins i fora dels centres escolars.
La segona alegria que hem rebut en matèria educativa
aquest mes ha estat la sentència a favor del procés que
hem liderat els i les socialistes de reclamació al Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya dels 1.300 euros per
alumne de les llars infantils de titularitat municipal, en relació amb els cursos escolars 2012-13, 2013-2014 i 2014-2015.
Són diners que els ajuntaments van cobrir amb un gran
esforç davant la irresponsabilitat de la Generalitat. Alegria que celebrem de forma agredolça a Caldes, ja que el
nostre Ajuntament no va sumar-se al recurs per reclamar
aquestes ajudes. I, per tant, l’equip de govern haurà d’estudiar si és possible reclamar ara aquests diners o si, com
que no els va reclamar a la Generalitat, els haurà perdut.
Fets favorables que mereixen el seu reconeixement, però
que alhora ens recorden que no podem parar de lluitar per
la nostra educació i el nostre estat del benestar!

Hem après a ser poble
n aquests moments en què el focus de l’actualitat política es troba al Parlament, reivindiquem més que mai els CDR, que no han
deixat en cap moment el seu espai de lluita, que és, ha estat i seguirà sent el carrer.
Els darrers mesos, entre tants contrastos, moments d’eufòria seguits de moments de ràbia, tristesa i de nou alegria, hi ha hagut sempre una constant: un moviment que
no s’ha deixat endur per les eufòries momentànies, però
tampoc s’ha deixat enfonsar en cap dels atacs frontals que
hem rebut com a poble. Ha sabut mantenir-se ferm, defensant la República guanyada l’1 d’octubre i no disposat
a deixar-la perdre. També s’ha mantingut constant a demanar la llibertat dels presos polítics. Aquest espai, tan
divers, transversal, apartidista i amb uns objectius tan
clars, ens ha donat una lliçó i un gran exemple de com de
forta pot ser la gent autoorganitzada i com es poden aconseguir mobilitzacions històriques de lluita, com una vaga
general, amb els principals sindicats donant-hi l’esquena.
És un orgull que Caldes tingui un CDR amb el qual sentir-nos plenament representades, i quin goig que la xarxa
sigui cada vegada més gran.
Seguim teixint-la entre totes!
Gràcies, companyes!

Benvinguda,
Universitat Popular!

A

pocs dies d’haver començat el curs, des
d’Units per Caldes no podem ignorar i en
aquest cas deixar de felicitar els promotors de la Universitat Popular de Caldes de
Montbui, una iniciativa cultural i educativa
que mereix, segons el nostre punt de vista, tot el reconeixement possible, pel que fa tant a la creació quasi des del nores d’una plataforma d’accés lliure i democràtic a la cultura, com per la implicació de diverses entitats i institucions
que han treballat de valent per poder portar-la a terme.
Accés lliure i democràtic a la cultura, que vol dir portar
l’aprenentatge a canals diferents dels econòmics, ans al
contrari, facilitar l’accés a l’educació de persones de qualsevol estatus socioeconòmic i de qualsevol nivell de formació prèvia. Només cal que els alumnes, de totes les edats,
tinguin inquietuds culturals i formatives, que considerin
que l’aprenentatge és un procés necessari que es pot estendre al llarg de tota la vida.
Un reconeixement als professors, la gran majoria d’ells
amb reconegut currículum fins i tot en diverses universitats catalanes, que s’han ofert per construir plegats aquest
peculiar espai de transmissió de coneixement. Un claustre de docents, la majoria vinculats directament a Caldes,
que posen a disposició dels ciutadans anys d’experiència,
d’estudi i de recerca.
I, no cal dir-ho, un esment especial a les entitats i institucions que ho fan possible. Des de la casa mare, l’Ateneu Centre Democràtic, que així continua una tasca que ja va exercir
en la segona dècada del segle passat amb l’escola infantil del
Centre (laica, republicana i racionalista, seguint la pedagogia de Ferrer i Guàrdia); la Cooperativa 70, que de seguida
va oferir la seva col·laboració i les seves instal·lacions per
fer-hi classes; i, per acabar, l’Institut públic Manolo Hugué,
en el que és tot un un exemple de col·laboració entre les institucions públiques i la iniciativa de la societat civil.
Benvinguda, Universitat Popular, i llarga vida!

libertat presos polítics.
Visca la República.

Ja n’hi ha prou!

E

stem cansats de comprovar com algunes
entitats i alguns partits polítics del nostre
municipi ignoren per complet el compliment de l’Ordenança municipal reguladora de la convivència ciutadana i de la via
pública, en la qual es fa referència a la col·locació de cartells, banderoles adhesius i altres suports publicitaris.
És molt usual i fàcil trobar les seves reivindicacions polítiques en qualsevol part del poble: façanes, immobles, parades de bus, caixetins de la llum, semàfors, caixers automàtics, senyals de trànsit...
Ells estan per sobre de les lleis, també municipals; són els
defensors de la justícia social per col·locar els seus missatges propagandístics on els dona la real gana.
Sembla que l’Ordenança municipal no va amb ells, tampoc la retirada i la neteja posterior, o d’això ja se n’ocupa
l’Ajuntament? O, dit d’una altra manera, la seva “festa” la
paguem tots els calderins i calderines.
Perquè tot s’hi val per polititzar la societat i modular l’opinió pública. Tot és lícit per ficar-nos la seva propaganda
“fins a la sopa”.
El que realment busquen amb el constant bombardeig de
missatges polítics és impossibilitar l’articulació d’un discurs racional, amagar les seves misèries i incompetències,
imposar una opinió pública uniforme i mantenir una constant situació de confrontació entre els ciutadans.
D’acord, segueixin amb el seu joc, però, almenys, els demanem que compleixin i facin complir l’Ordenança municipal amb igualtat de drets i deures per tots els ciutadans i entitats.
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Podeu escriure les vostres cartes a hola@calderi.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon i número del DNI. Fins a un
màxim de 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades. Els escrits es publicaran per estricte ordre d’arribada. Les
opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions. El Calderí no es fa responsable del contingut dels articles publicats.

Fotos de la setmana

La Chronodriver de cotxes
clàssics envaeix el Farell

Porsche 911 encapçalant la pujada. > A. san andres

En record del Pere
> Josep i Maribel
Amb poques paraules no es pot
expressar l’agraïment que sentim pel suport rebut durant
aquests darrers dies, davant
la greu malaltia que ha patit el
meu germà, per part dels professionals del centre de Santa
Susanna de Caldes (equip del
PADES), els quals, i malgrat
l’escassetat de recursos públics existents, han posat l’ànima perquè el meu germà tingués un final digne. Agraïment que
també volem adreçar al personal de la quarta planta d’aquest
centre, que el va atendre en els
seus últims moments.

La pujada en costa al Farell de cotxes clàssics La
Cuesta de Enero - Memorial Salvador Vilanova,
organitzada pel club Chronodriver, va tenir lloc
dissabte passat al traçat de la BV-1243. La competició de regularitat de vehicles clàssics va reunir una trentena de peces de competició, d’entre
les quals van destacar un Alpine A-310, un Seat
600 Abarth o diversos Porsche 911 Carrera. El
22 de setembre se celebrarà la prova puntuable per al Campionat de Catalunya.

Quan la professionalitat del
personal dedicat a la sanitat va acompanyada de l’amor
als altres, t’adones que encara podem creure en la humanitat, i això és precisament el
que ha demostrat tot el personal d’aquest centre.
Voldríem fer esment, també, del
tacte i delicadesa per part dels
serveis funeraris d’aquest centre, els quals, fugint de cànons
comercials, en tot moment ens
han tractat de forma propera i
amb una dignitat excepcional
en els moments durs de pèrdua
d’un ésser estimat.
Descansa en pau, germà.
Sempre et tindrem en el nostre
record.
T’estimem.

Descobrint Mediona

Els caminaires calderins a Mediona. > AJ. CALDES

Tulsa
> Domènec Sánchez Riera
Recordo un film nord-americà que
portava per títol el nom d’aquesta
famosa ciutat, per ser pionera en
l’extracció de l’anomenat “or negre”,
petroli o com en diuen en aquelles
terres, oil; d’altres territoris van
seguir aquest camí i això va portar
aquell gran país a un creixement
econòmic que ens recorda el mite
del “corn de la fortuna”; per descriure-ho d’una manera gràfica i entenedora: el corn tenia i oferia de tot:
diners, èxits, salut, amor i tots els
béns que hom hi vulgui afegir.
Acostumo a escriure en primer lloc
perquè m’agrada molt fer-ho, però
sempre sense oblidar els que em pu-

guin llegir, i per tant el tema escollit
no ha d’ésser exclusivament personal, ja que si així fos deixaria d’interessar a aquests potencials llegidors.
El joc de lletres del títol afecta, no
hi ha dubte, tothom, encara que,
“per defecte”, la naturalesa, sàvia
com sempre s’encarrega de no fernos-hi pensar mentre d’ella gaudim.
Sense voler-ne fer cap drama, com
tots sabem en aquest món tot és efímer i, per tant, circumstàncies com
l’edat, els quilòmetres de rodatge per
la vida, l’atzar i, en definitiva, el nostre destí escrit des del moment en
què naixem, fa que arribi un dia en
què la “tulsa” es presenta i ens recorda que ens estava esperant. Llavors
és quan hom es planteja com s’ha de
fer per mantenir l’actitud positiva
que mantenia quan “tulsa” estava,

Una cinquantena de caminaires
calderins van sumar-se a la segona passejada dins el cicle de passejades de la gent gran, que va tenir
lloc durant el matí del passat dimecres, 17 de gener. La sortida va permetre als caminaires poder gaudir
i conèixer l’entorn de Mediona, població de l’Alt Penedès. La següent
sortida es durà a terme a Manresa el pròxim 14 de febrer, i el 21 de
març es reuniran a la vila termal.

com deia, instal·lada “per defecte” al
nostre organisme.
Com que de ben segur penso que
molts de vosaltres sabeu, i si estic
equivocat en discrepeu, la millor manera de no acceptar el que no volem
és rebutjant-ho i plantant-hi cara, no
tan sols per un mateix, sinó també
pels qui amb “l’afortunat” conviuen:
familiars, amics, coneguts o saludats.
Per a qui això escriu, una de les maneres de fer-ho és que, després de la
feina feta, aquesta es llegeixi.
No sé si el resultat que persegueixo
l’hauré aconseguit amb aquest escrit,
si em permeteu, tan “atípic”; de ben
segur que per als meus incondicionals és possible, encara que, per què
no?, també podria ser que algun condicional s’hi volgués apuntar.
Bon i poc complicat 2018 a tothom.
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FESTES | SANT ANTONI

S’acaba la 145a edició, la més
viva i reivindicativa fins ara
La Facultat de Sant Antoni Abat proclama que hi ha llista d’espera per ser abanderat fins al 2024
fotogaleria a: www.calderi.cat

E

Marta Puigdueta

ls Tres Tombs de la vila termal
van aplegar visitants d’arreu i
van fer sortir els calderins de
sota les pedres amb la passada
de carros, carrosses i cavalls de
muntura del matí del 21 de gener. A la tarda,
360 persones van ballar el Ball de Plaça davant la mirada atenta dels curiosos, que veien
per primer cop la dansa, i la dels ulls experts
dels veterans, que han viscut la festa des dels
tres anys. La celebració calderina, que ja figura en la categoria d’entitats amb més de 25
anys d’antiguitat del Catàleg Festiu de Catalunya, ha fet 145 anys i per això el programa,
que molts calderins col·leccionen, enguany ha
sigut en format llibretó, substituint el format
grapat per un de més treballat per a l’ocasió.
El Sant Antoni 2018 ha assolit la funció que el caracteritza: ser una fotografia del
passat pagès de Caldes de Montbui per un
dia. Ara bé, encara que la festa busqui recordar els orígens, no ha deixat de banda l’actualitat. També hi va haver espai per a la reivindicació i el record als presos polítics amb
la carrossa “El Sant Antoni serà sempre
nostre” i els llaços grocs, que molts balladors duien a l’americana o al barret.
Tanmateix, la celebració dels Tres
Tombs es va desenvolupar com cada any i
amb bon temps. Al matí, després de l’esmorzar de traginer, l’ofici solemne i la benedicció
d’animals, va començar la cercavila de carros, carrosses i cavalls, encapçalada per les
abanderades d’enguany, precedides pels seleccionats per a l’any que ve. El concurs va
premiar en la categoria agrícola la carrossa “Esperant el Segar”, i en la de carrossa
artística o de fantasia, “El carro dels folklòrics”. Durant la rua va destacar el fet que la
colla veterana El Cistell va anunciar la seva
retirada amb la broma i el to sorneguer que
sempre l’ha caracteritzat.
A la tarda els calderins i calderines van
reviure la festa dels seus avantpassats amb
el Ball de Plaça. Barrets, mantellines i mocadors van omplir la plaça de la Font del Lleó,
succeint-se fins ben entrat el vespre en un
mar d’expectació i tradició. A plaça, van tornar a ser 360 persones, com l’any passat. I
és que any rere any es manté aquest nombre; com a màxim oscil·la en cinc o deu parelles amunt o avall, però queda palès que la
tradició no es perd. Hi ha famílies calderines
on tots han ballat la dansa i la celebració ha
passat de pares a fills. De fet, diumenge va
quedar consolidada la colla dels veterans,
que va néixer l’any passat fruit de la nostàlgia d’un grup de calderins exballadors que
volien reviure la dansa.
A la nit, es va fer el simbòlic lliurament
de bandera al Casino de Caldes, de les abanderades 2018 als abanderats 2019. També es
van entregar els premis del concurs de carros i un reconeixement dels abanderats dels
anys 1968 i 1993 en el 50è i 25è aniversari,
respectivament. El ball de nit va ser a càr-

rec de l’Orquestra Venus.
Aquest any, Marta Ferrer Xalabarder
ha estat la capitana de bandera; Hèlia Monsech Pereta, portabandera, i Laura Ferrer
Xalabarder i Ivanna Vila Tenedor, cordonistes. Aquests quatre càrrecs van molt disputats a Caldes. En paraules del president de
la Facultat de Sant Antoni, Joan Bellavista, “hi ha sol·licituds d’abanderats fins al
2024”. Així doncs, llarga llista d’espera.
Però, com funciona?
Tot aquell que sigui fill d’un soci de la Facultat de Sant Antoni Abat té dret a presentar la sol·licitud per ser abanderat. Les candidatures s’han de presentar almenys 4 anys
abans de l’any que es vol ser abanderat, i llavors, 3 anys abans de la data demanada, la
Junta dona la seva resposta, vistiplau i atorgament. Aquells que demostrin una participació activa en la festa seran els encarregats de
custodiar l’estendard de la Facultat. Per això,
han d’aprendre a muntar a cavall i a fer balls
de saló. Però, com els trien?
L’entitat té un escandall, una escala
de puntuació, que els quinze membres de la
Junta valoren i voten. Ara bé, el que pretén
la Junta és poder atendre el màxim de sol·
licitiuds, és a dir, que tothom qui ho demana ho pugui ser. Joan Bellavista considera
que la festa “és més viva que mai, tot i coincidir amb Ripollet i altres pobles de la
comarca, perquè la gent se l’estima”. El
president de la Facultat de Sant Antoni
considera que els Tres Tombs s’han erigit
com “la Festa Major d’Hivern concentrada en un únic dia molt intens”.
145 SANT ANTONIS
Els Tres Tombs s’han anat adaptant, han
passat una guerra, una postguerra i diverses crisis. Tot i que va començar com una
festa pagesa, es va popularitzar com una activitat burgesa amb la influència de Barcelona. També hi ha hagut dos claus en la història del Sant Antoni calderí: la inclusió de la
dona en la celebració a finals dels seixanta
com a abanderada i el fet de passar la festa
d’un dia feiner, el 17 pròpiament, al festiu més
pròxim, aquest any el diumenge 21 de gener.
Segons Joan Bellavista, el següent pas hauria
de ser declarar el dia 17 de gener festa local,
cosa que ja s’ha demanat diverses vegades
a l’Ajuntament sense èxit.
El Sant Antoni de Caldes de Montbui
és particular perquè allarga la festa fins a la
nit i té l’ingredient del Ball de Plaça, que tot
i ser una dansa tradicional, els balladors no
van vestits de manera folklòrica, només porten mantellina i barret. Ara bé, el que més
impressiona als forasters és la imatge de les
cadires, provinents de diferents cases calderines, disposades al voltant de la plaça de
la Font del Lleó des de les vuit del vespre
del divendres anterior a la festa. Una imatge icònica que evidencia en un obrir i tancar
d’ulls la immortalitat d’aquesta festa alimentada amb l’emoció dels calderins, que se l’han
sabut fer seva.

Les abanderades d’aquest any, el repartiment dels panets beneïts i Mn. Xavier Blanco beneint. > j. serra
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Música en directe | El centre

CULTURA | 11

xerrada | poesia-novel·la

Col·loqui amb Roc Casagran a la Casa dels Mestres
Dimarts, dia 23, a les 19 h a la Sala d’Actes de la Casa dels Mestres hi haurà
una xerrada amb l’escriptor i professor sabadellenc Roc Casagran. Un
col·loqui per parlar de les seves obres
L’amor fora de mapa i Ara que estem
junts. L’autor, que està especialitzat en
poesia i novel·la, va rebre l’any 2016 el
premi La Llança d’Òmnium Cultural
amb la novel·la L’amor fora de mapa,
ha col·laborat en diferents mitjans de
comunicació i ja ha confirmat que el seu
pròxim llibre de poesia es publicarà el
proper mes de març amb el nom Direm
nosaltres.
Solé interpretant una de les cançons acompanyat de Víctor Velasco al violí. > E. Comas

Segon Aplec Caldes is Hell
El Centre va acollir el dissabte 13 de gener el 2n Aplec Caldes is Hell, on en Solé va
tornar amb tota la banda per cantar les cançons del disc Aquest collons de poble i altres cançons sobre Caldes de Montbui, que es va enregistrar en directe l’any 2014 al
mateix escenari. Aquest disc, que va néixer amb la idea de reivindicar el cant de taverna com a acte per fer comunitat i identitat, ja va tenir una gran rebuda en la primera edició de l’Aplec. En l’edició d’enguany, se supera amb un sould out d’aforament,
ja que algunes persones es van quedar fora del recinte perquè ja estava ple. El músic
calderí va tornar a demostrar en aquesta ocasió que el públic gaudeix de tenir unes
cançons dedicades al seu poble, i acompanyava els músics cantant al més pur estil
de taverna irlandesa, una influència per a Solé, que amb aquestes cançons desgrana
la seva visió sobre diferents aspectes de la vida i el caràcter de la vila calderina. Potser en això rau l’èxit d’aquest disc, el públic s’identifica amb la manera com expressa
Solé la seva relació amb el seu entorn immediat, posant-hi festa, humor i molt ritme.
La banda, formada per Víctor Velasco (violí i cors), José Manuel Robisco (baix), Agustí Ciurans (bateria), María Dolores Rascón (percussions i cors), Pol Aumedes (acordió i cors) i Solé (guitarra acústica i veu principal), va tocar totes les cançons del disc
amb algunes variacions, com quan va iniciar amb la part instrumental de “La balada
d’en Serafí, el Marco Polo”, perquè hi ha la melodia d’“El Bram de la Quimera” de l’Escaldàrium, que també va compondre Solé. Les cançons més corejades van ser “Ritual del nou calderí”, “Caldes em mata”, “Aquest collons de poble” o “Me’n torno a Caldes”, que va tancar l’espectacle d’aquesta edició.
Ja podem avançar que al gener del 2019 hi haurà el 3r Aplec de Caldes is Hell, que, en
paraules de Solé, “la idea és que aquest concert sigui una ocasió perquè la gent
ens trobem i cantem junts sobre el nostre poble”.

concert | JFC

Inici del Cicle Musicasino
El proper diumenge, 28 de gener, s’iniciarà el
X Cicle de Musicasino a la Sala Gran del Casino, amb el concert de la Jove Filharmònica Catalana. Aquest projecte formatiu pioner i únic a
Catalunya, en el qual joves talents de la música
entre 16 i 24 anys es professionalitzen en la pràctica orquestral com a part de la seva formació i
sota la direcció de Melani Mestre, interpretarà
peces de les obres d’autors com A. Khatxaturian, P.I. Txaikovski, J. Strauss, D. Xostakóvitx, J.
Offenbach, J. Schrammel, F. Lehar i A. Silvestri,
entre d’altres.

Bibliolabs
Biblioteca de Caldes

Comença el
Bibliolab de Disseny
de videojocs RPG
La Biblioteca organitzarà un taller de
disseny de videojocs RPG adreçat a
nens i nenes d’entre 11 i 16 anys, del 19
de gener al 9 de febrer. Els joves s’endinsaran al món de la creativitat i la
construcció d’històries per fer els seus
propis videojocs RPG.
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Nou podi per a Campabadal

Els de Caldes, a la Cursa dels Nassos

La nedadora Ainhoa Campabadal del CN Caldes va classificar-se com a campiona de Catalunya en la prova dels 2.000
metres lliures, en el Campionat de Fons d’Hivern Indoor, celebrat el 13 de gener a la piscina Carles Ibars del CN Sabadell.
En la mateixa prova, el seu company de club E. Val va classificar-se en 8a posició. La mateixa marca va fer Aranda (en
Júnior 2 ) i el club calderí en la classificació final per equips.

El passat 31 de desembre va celebrar-se la 19a edició de la divertida cursa
de Sant Silvestre Sant Cugat-Barcelona. Un recorregut de 10 quilòmetres que va passar pels llocs més emblemàtics de Sant Cugat del Vallès,
com el monestir, el nucli antic i l’Arxiu Nacional de Catalunya, així com
els principals carrers de la Ciutat Comtal. En l’esdeveniment, on es podia
participar disfressat, hi va assistir també la secció d’atletisme del CN
Caldes, que es va sumar als més de 2.000 atletes que va aplegar la cursa.

Albert San Andrés

L

luny del glamur i el soroll dels grans camps de
futbol, Miguel Ángel Lozano (Sabadell, 1978), en
un altre temps estrella
de La Liga, viu la seva retirada apartat
de l’alta competició com a entrenador
d’equips amateurs i sense més pretensió que la de gaudir de l’esport sense
més pressió que la de la passió.
Calderí d’adopció, aquest migcampista va ser fill d’una generació espectacular de futbolistes blaugranes i va fer
parella amb Xavi Hernández al Barça B
de finals dels noranta. Pepe Reina, Carles Puyol, Nakor Bueno, Thiago Motta
o Haruna Babangida van ser companys
de generació, abans de jugar durant
vuit temporades a Primera amb el Llevant, Màlaga i Betis i sis més a Segona.
Fill del futbolista professional Rafael Lozano –va militar al Córdoba, Granada i Sporting de Gijón a finals dels
seixanta i principis dels setanta–, Miguel Ángel és un dels futbolistes més
actius al FC Barcelona Legends, cosa
que li permet seguir en un envejable estat de forma. “Sempre que puc
jugo partits benèfics i amb els veterans del Barça. Sincerament, ja no ho
trobo tant a faltar i em centro més en
la meva faceta d’entrenador”, reconeix al Calderí des de la grada del municipal de Lliçà.
Sorgit d’una generació que marcaria
el futbol espanyol, una gran amistat l’uneix
a Xavi Hernández, amb qui va “compartir
habitació i cotxe per tornar dels entrenaments” en l’època blaugrana. “El 90%
d’aquell equip vam acabar vivint del futbol. Això dona una idea de la qualitat
que hi havia. Jo era més físic que Xavi i
normalment li cobria les esquenes. Ell
posava la qualitat”, explica amb convicció. Els dos jugadors encara mantenen una
gran amistat des d’aquella època.
De la mà de José Mourinho –aleshores traductor de Louis Van Gaal– va
debutar a Lleida en partit de Copa Catalunya amb el primer equip del FC Barcelona. Del controvertit entrenador del
Manchester United en guarda un bon
record i admet que “normalment fa el
que fa per treure pressió als seus jugadors”, i destaca que la seva qualitat humana està per sobre de tot: “quan vaig
lesionar-me a Stamford Bridge en
Champions, va escriure’m una carta
desitjant-me una ràpida recuperació”.
Aquesta greu lesió va marcar la
seva carrera esportiva. Miguel Ángel
acabava d’entrar a la preselecció de
Luis Aragonés –abans ho havia fet amb
Iñaki Sáez–, però el blue Michael Essien
va truncar el desig de la internacionalitat. Res ja no va ser el mateix. El Betis,
que va pagar per ell dos milions d’euros al Màlaga, el va cedir al Llevant i la
temporada següent va tornar a l’equip
blanc-i-blau, on havia viscut els millors

futbol | Elit

“Zidane va dir-me
que era un pesat”
Miguel Ángel Lozano va formar part de la mateixa generació que
Xavi Hernández i Carles Pujol i va triomfar al Màlaga i Betis

Superior
esq.: lluita amb
Zinedine Zidane al
Bernabéu. > m. pozo
Dreta: alineació del
debut en el primer
equip del Barça al
camp del Lleida
(Copa Catalunya).
> CEDIDA
Inferior:
amb Johan Cruyff i
Joan Laporta.
“Cromo” promocional
amb el Betis.
> cedides

“Quan vaig
lesionar-me a
Stamford Bridge,
Mourinho em
va escriure una
carta desitjantme una ràpida
recuperació”
Miguel Ángel
Lozano

moments de la seva carrera esportiva
guanyant una Copa Intertoto el 2002.
El “21” era un jugador persistent i
tenaç, capaç de desgavellar el mateix Zinedine Zidane. En el primer partit que
jugava amb el Màlaga al Bernabéu, el
tècnic Joaquín Peiró li va demanar un
marcatge a l’home al francès. A la mitja
part li va demanar la samarreta i l’actual
entrenador del Madrid li va posar com a
condició que el deixés en pau. “A l’acabar el partit, Zidane va dir-me que era
un pesat, però que havia fet a la perfecció el que m’havia demanat el meu
tècnic i va donar-me la samarreta”.

Després de la segona etapa al Màlaga, va anar al Gimnàstic de Tarragona
i Ponferradina de Segona Divisió, i poc
després al Badalona, Castelló i Terrassa. El CF Caldes va ser l’última parada
per a un futbolista que encara tenia molt
futbol a les botes. Al conjunt blaugrana
va aconseguir l’ascens a Segona Catalana amb una temporada espectacular, i va
aconseguir des de la banqueta l’ascens a
Preferent amb l’equip juvenil.
Acabada l’etapa com a jugador, va
acceptar l’oferta de l’Ordino andorrà, on
va tenir “una experiència meravellosa
i molt enriquidora en molts aspectes”.

La temporada passada va fitxar
pel Lliçà, equip amb què va rescindir
la seva relació divendres passat, deixant-lo en segona posició a la Lliga.
Molt lluny queda per a Miguel Ángel
tornar a l’elit com a entrenador, ja que
reconeix que “ara toca sacrificar-me
i adaptar-me a la meva família, ja
que abans ho han fet ells. El que hagi
d’arribar, ja arribarà, però ara toca
ser amb ells”. En un temps on tothom
creu tenir Messi a casa, encara hi ha
qui li sobta veure com un esportista de
la seva alçada deixa la grada per baixar
a la gespa i entrenar equips modestos.

dakar | copilot calderí
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Hoquei | CH Caldes

ATLETISME | cn caldes

RESULTATS ESPORTIUS 13-14 GENER

HOQUEI | OK LLIGA

Remuntada amb gust de permanència

Celebrant la victòria a l’Argentina.

El Recam Láser no va tenir opcions. > m. càtedra

Els premiats de Caldes. > CN CALDES

Lucas Cruz
guanya el Dakar

Un inici fulgurant decanta
el partit (6-4)

3r premi per dos
atletes de Caldes

En una de les edicions més dures
del Dakar que es recorden i moltes
jornades d’intriga, a més de sancions i situacions surrealistes, Lucas
Cruz ja pot gaudir del segon títol
del Dakar com a copilot del madrileny Carlos Sainz. Els de Peugeot vam creuar la línia d’arribada a
Còrdova (Argentina), amb el 3008
per davant dels Toyota de Nasser
Al-Attiyah i de Giniel de Villiers.
Líders des de l’etapa set, La PazUyuni, quan Stéphane Peterhansel va trencar la suspensió del 3008
DKR i va perdre 1 h i 50 min, Sainz i
el calderí van aconseguir resistir els
embats de l’equip Toyota i les acusacions de l’holandès Kees Koolen.
Amb aquesta, Cruz suma la segona
victòria després de l’aconseguida el
2010 amb l’equip Volkswagen, després de 10 participacions en cotxes.
L’altre calderí a la cursa, Rafa
Tibau Jr., que va debutar en la categoria de camions com a copilot de
Pep Sabaté i el Mercedes proto del
Team Palibex, va aconseguir acabar
en 19a posició tot i les complicacions durant les 14 etapes de la prova.
Rafa Tibau Sr. també va seguir la
prova in situ. > A. San Andrés

El Recam Làser Caldes va caure per 6 a 4 en la seva
visita al pavelló Joan Ortoll de Calafell. Els de Candami es van topar amb un Vendrell que va sortir a la
pista molt més endollat i, abans del minut 10, el marcador ja mostrava un clar 3 a 0. Roger Acsensi va retallar distàncies pels arlequinats, però abans del descans els locals van ampliar la diferència fins al 5 a 1.
A la represa els calderins van ser capaços d’anotar i tornar a entrar al partit amb dos gols més
de Roger Acsensi, però Jordi Ferrer va trencar
les opcions de remuntada amb el 6 a 3. Finalment,
Marcos Blanqué, amb una gran acció personal, va
establir el definitiu 6 a 4 en els darrers instants.
El Caldes trenca una ratxa de quatre partits consecutius sense perdre. > Premsa CH Caldes

El dissabte 20 de gener va celebrar-se la Lliga Championchip 2017
a l’Hotel Don Cándido de Terrassa. En l’acte es van repartir fins a
86 trofeus als guanyadors de les diferents categories, entre les dues
competicions. Dos d’ells van ser els
atletes del CN Caldes Joan Palomeras i Mercè Puigdueta, que van recollir el tercer premi en la general.
Vanessa Olmos, també del club
calderí, va recollir el premi a la 1ª
classificada i Manolo Romero al 2n
classificat dins les seves respectives categories.

FUTBOL | tercera catalana

13a victòria consecutiva

FUTBOL | TERCERA CATALANA

L’At. Vallès atura la ratxa del CF Caldes (1-1)
El CF Caldes va veure interrompuda amb un
empat contra l’Atlètic del Vallès a Les Cremades (1-1) la impecable ratxa que l’ha dut
a liderar el grup 9 de Tercera Catalana amb
molt d’avantatge: 13 victòries consecutives
i més de tres mesos seguits guanyant. Els
blaugranes van xocar contra el mur proposat per un conjunt granollerí que es va emprar amb una duresa excessiva, ja que els vi-

El dissabte 13 de gener, el Recam Làser Caldes
va aconseguir la victòria contra el CH Palafrugell en un nou partit de l’OK Lliga, disputat al
Torre Roja. Els calderins van sumar tres punts
d’or i van fer un pas més per allunyar-se de la
zona baixa, pujant fins a la 8a posició.

sitants van acabar amb vuit amonestacions.
Maude va avançar al minut 5 els calderins
aprofitant una passada de la mort de Camí
i els de la vila termal van dominar fins a la
mitja hora, quan el pla defensiu de l’Atlètic
del Vallès va començar a alentir el joc dels
blaugranes. Finalment, els granollerins van
empatar durant la segona part amb un gol en
pròpia porta de Guillem. > TONI CANYAMERAS

El 14 de gener, el CF Caldes va guanyar el partit
amb un resultat de 3-0 contra el Santa Maria
Montcada. Amb aquest, els calderins han aconseguit 16 victòries dels 17 partits disputats en
la primera volta i amb un marge de 12 punts
respecte del segon classificat, el CF Vilanova.

futsal | DIVISIÓ D’HONOR

Derrota contundent del CN Caldes
El CN Caldes va patir una important derrota el
passat 13 de gener en mans del CFS Arenys de
Munt, que va guanyar el partit amb un resultat d’1 a 7. Les fèmines no van tenir millor sort
i, també en Divisió d’Honor, van perdre contra
les primeres en el rànquing, Estel Vallseca, tot
i que amb poca diferència, amb un 4 a 3.

BÀSQUET | SEGONA CATALANA

Victòria i derrota
El passat 14 de gener i en el marc de la segona
categoria, el CN Caldes A va perdre contra el
CE Sant Nicolau B amb un resultat de 69 a 65.
El sènior femení, en canvi, va convertir la derrota del masculí amb la victòria resultant d’un
59-54 contra el mateix club i durant la jornada de diumenge.

HOQUEI

FUTBOL

FUTBOL SALA M

FUTBOL SALA F

BÀSQUET M

BÀSQUET F

WATERPOLO

OK Lliga · J 17

3a CATALANA · GRUP 9 · J 18

Divisió d’Honor · GRUP I · J 13

Divisió d’Honor · GRUP I · J 13

2a MASCULINA · GRUP III · J 15

2a FEMENINA · GRUP III · J 15

2a Divisió M. · Grup A 1a Fase · J12

Sta Perpètua - Canovelles 0-3
Ametlla - Sarrià
4-5
Torreta - Montcada
3-2
Palautordera - Montmeló 2-1
Sta Eulàlia - Lliçà de Vall 0-3
Vilamajor - Bigues
1-0
Llinars - Vilanova
1-5
Caldes - Vallès
1-1
Lourdes - St Celoni
1-2

Barnasants - Arenys Fr
Floresta - Centelles
Premià de Dalt - Rubí
Arenys M - Sagrera
Montseny - Riudellots
Can Calet - Parets
Pineda - Caldes

Sabadell - Hospitalet	R
Salou - Esplugues
1-5
Jesús Maria - Tortosa 3-0
Caldes - Mataró
4-2
Altafulla - Vallseca
2-5
Ripollet - St Vicenç
4-3
Catgas - Les Corts
2-3

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

Esplugues - Terrassa 51-50
Barça - St Jordi
53-60
Sabadell - Neus
61-53
Cornellà - Badalona
51-58
St Nicolau - AESE	
48-53
Hospitalet - Caldes 54-62
Llefià - Collblanc
56-62
Ripollet - St Quirze
73-49

Mataró - Picornell
UAB - Banyoles
Caldes - Olot
Figueres - St Adrià

CLASSIFICACIÓ

CLASSIFICACIÓ

CLASSIFICACIÓ

PG PP

CLASSIFICACIÓ

PG PP

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

13
12
11
11
11
11
10
7
7
7
6
4
4
3
2
1

U. Autònoma
CN Mataró B
CN Banyoles
CW St Adrià B
CN Olot
CE Picornell
CN Igualada
CW Figueres
CN Caldes

9
8
6
6
6
6
3
1
0

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

3-1
6-4
0-7
3-1
2-0
1-5
3-3
0-4

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

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PT

Coinassa Liceo HC	
FC Barcelona Lassa
Reus Deportiu La Fira
Citylift Girona CH
CE Noia Freixenet
CE Vendrell
Igualada Calaf Grup HC	
ICG Software Lleida
Enrile PAS Alcoi
CH Caldes Recam Laser
CP Voltregà
CH Lloret Vila Esportiva
Club Patí Vic
CE Arenys de Munt
CH Palafrugell
Asturhockey CP

45
44
39
30
29
27
26
25
23
22
22
17
16
10
7
4

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	
Lourdes UD A	
Sarrià CP B
Canovelles UE A	
La Torreta CF A	
Sta Eulàlia Ronçana
Vilamajor CF A	
Valles CAT A	
Palautordera CF A	
Ametlla AEC A	
Llinars CE A	
Bigues CE A	

49
40
39
34
33
31
31
29
27
26
23
17
17
15
15
14
12
11

Barnasants FSC A	
34
CFS Arenys de Munt A	 31
CN Caldes FS A
26
Barri Can Calet CFS A 24
Jamones Centelles AE A	 23
Pineda de Mar FS A	
21
Parets FS A	
20
St Andreu Sagrera A	
17
Montseny CECD A	
13
Olímpic Floresta B
12
CFS Premià de Dalt A	 10
Futsal Frankfurt Arenys A	 10
Rubí CEFS A	
10
Riudellots ACE A	
9

PT

Estel Vallseca A	
28
CN Caldes FS A
27
Ripollet FS A	
27
Futsal Aliança Mataró 22
Penya Esplugues AE B 18
Les Corts UBAE AE A	
17
Jesús Maria CE A	
15
Jordi Torras St Vicenç 14
Altafulla FS A	
14
Salou CFS A	
12
Catgas Energia
9
FS Sabadell Femení B
7
Femení Tortosa-Ebre CF 3

75-65
71-83
69-74
64-51
67-65
60-62
64-70
73-67

PG PP

CB Valls BNA	
13
CEB St Jordi A	
10
CB Vilatorrada
11
CB Cerdanyola
9
Bàsquet Berga
9
Vaillant ASFE	
9
CB Matadepera
8
Manyanet Reus A	 7
QBasket St Cugat 7
CB Artés B
6
CN Caldes A
6
CB Salou B
6
St Quirze BC B
5
CB Morell A	
5
CE St Nicolau B
4
CB St Pere
3

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

2
3
4
4
4
4
5
8
8
8
9
11
11
12
13
14

12-7
9-8
6-8
6-14

0
1
5
5
3
4
6
10
11
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del 23 de gener al 05 de febrer
EXPOSICIONS
Fins al 27 de gener:
“Fragments” d’Humbert
Batlles.
Fotografia, poesia, natura,
persones, FRAGMENTS de
tot plegat. Paraula i imatge
es troben, a vegades per
atzar, a vegades de manera
intencionada, per reforçarse l’una amb l’altra. Exposició
cedida per Humbert Batlles,
amb l’entrada lliure.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes.
“70 anys filtrant colors i
sentiments”, exposició de
pintura de Ramón Villanova.
Lloc i organitza: Espai d’Art
Casino de Caldes .

gener

dimarts 23

10 h · INSCRIPCIÓ
Període d’inscripcions
per al nou curs d’ocupació
professional “Neteja de
superfícies/mobiliari en
edificis i locals”, adreçat a
persones en situació d’atur.
Certificat de professionalitat
de nivell accés 1, amb 150
hores teòriques i 80 hores de
pràctiques en empresa. Horari
d’atenció per a inscripcions: de
dilluns a divendres,
de 10 a 13 h.
Lloc: La Piqueta - Servei
d’Ocupació de Caldes.
Organitza: Ajuntament de
Caldes de Montbui.
18 h · TALLER
Taller d’aperitius i còctels a
càrrec de Lourdes Giralt.
Lloc: Foyer.
Org.: Acció Cívica Calderina.
19 h · XERRADA/
COL·LOQUI
Xerrada a càrrec de l’escriptor
Roc Casagran sobre les
lectures L’amor fora de mapa i
Ara que estem junts.
Acte obert a qui s’hagi inscrit
dins de les activitats dels
Cursos de català per a adults.
Lloc: Sala A de Les Cases dels
Mestres.
Organitza: Oficina de
Català del Consorci per a la
Normalització Lingüística.

Can Rius
Organitza: Aules d’Extensió
Universitària Delfí Dalmau i
Argemir de Caldes de Montbui.

divendres 26
09 h · NATACIÓ
Campionat de Catalunya
júnior absolut, del 26 al 28 de
gener, de 9 a 17 h.
Lloc: CN Terrassa.
18 h · L’HORA DEL CONTE
Amb la lectura de Monstres
monstruosos, a càrrec de
Mercè Martínez d’Un Conte
al Sac. Activitat recomanada
per a nens i nenes a partir de 3
anys. Aforament limitat.
Lloc: Sala d’Actes de la
Biblioteca.
Organitza: Biblioteca de
Caldes de Montbui.

dissabte 27
09 h · CURS
Iniciació al Kriya Yoga amb
Swamini Danda. Iniciació a
la meditació amb lliurament
del mantra personal. El curs
s’estendrà durant el cap de
setmana fins al diumenge 28
de gener a les 19.30 h.
Preu: 300 €.
Lloc i organitza: Yoga Ashram.
10 h · TALLER
Taller d’alimentació i nutrició
dirigit per la doctora Blanca
Rodés (biòloga i terapeuta de
la nutrició). El curs s’estendrà
durant el cap de setmana
fins al diumenge 28 de gener.
Horari: de 10 a 14 h i de 16 a 20
h. Preu: 200 €.
Lloc i organitza: Yoga Ashram.
15.30 h · NATACIÓ
2a Lliga prebenjamí i 4a Lliga
benjamí.
Lloc i organitza: CN Caldes.
17 h · FUTBOL
Partit entre el Sarrià, CP, B
contra el Caldes de Montbui,
CF, A.
Categoria: Tercera Catalana.
Lloc: camp de futbol CEM Can
Caralleu.
Organitza: Federació Catalana
de Futbol.

dimarts 24

17.30 h · NATACIÓ
II Torneig d’Hivern.
Lloc i organitza: CN Caldes.

18 h · BOOK EXPRESS
CLUB
Club de lectura per a nens
i nenes d’entre 8 i 11 anys.
Lectura Cançó de Nadal de
Charles Dickens.
Lloc: Sala d’Actes de la
Biblioteca de Caldes.
Org.: Biblioteca de Caldes.

20.30 h · HOQUEI
Partit entre el Recam Làser
CH Caldes vs. CD’E Arenys
de Munt.
Categoria: OK Lliga.
Lloc: Zona Esportiva Les
Cremades (Pv Torre Roja).
Organitza: RFEP-Hoquei
Patins.

19 h · CONFERÈNCIA
Conferència titulada
“Cuba, el difícil camí cap a
la democràcia”, a càrrec de
Vicenç Lozano.
Lloc: Sala de Cuines de

20.45 h · WATERPOLO
Partit disputat entre el CN
Caldes i el CN Martorell en
categoria cadet.
Lloc: CN Badia.

diumenge 28
10.30 h · ASSEMBLEA
GENERAL ORDINÀRIA
Lloc i org.: AV Can Regasol.
12.30 h · TRIATLÓ
Copa d’Espanya de triatló de
muntanya, amb la participació
dels atletes del CN Caldes.
Lloc: Vinuesa (Sòria).

dilluns 29
19 h · CLUB DE LECTURA
Xerrada sobre l’obra de Henning
Mankel Sabates italianes,
dinamitzada per Ruth Vilar de
Cos de Lletra. Cal inscripció
prèvia al club de lectura per
poder-hi participar.
Lloc: Sala d’Actes de la
Biblioteca
Organitza: Biblioteca de Caldes.

dimarts 30
19 h · ASSEMBLEA
ORDINÀRIA
D’Acció Cívica Calderina
Celebració de l’aniversari de
l’Associació.
Lloc: Sala Petita del Casino.
Org.: Acció Cívica Calderina.

febrer

divendres 02

21.30 h · TEATRE
IMPRO FREAK SHOW de la
Cia. Improscritos. El públic
és el guionista de l’espectacle
mitjançant una frase que
cada persona escriu abans
de començar, així sorgeix un
espectacle d’humor.
Entrades entre 10 i 12 €.
Lloc: Sala Gran.
Organitza: Casino de Caldes

dissabte 03
09.30 h · XIII JORNADA
DIOCESANA PASTORAL
Jornada Diocesana Pastoral
de la Salut adreçada a
professionals i voluntaris del
món de la salut. Entrada lliure.
Lloc: Escola Pia.
Organitzen: Parròquia Sta.
Maria de Caldes de Montbui,
Fundació Santa Susanna i
Bisbat de Terrassa (Delegació
de Pastoral de la Salut).
15.30 h · NATACIÓ
3a Lliga infantil i 3a Lliga
absoluta, amb la participació
dels nedadors del CN Caldes.
Lloc: CN Badia.
17.30 h · FUTBOL SALA
FEMENÍ
Partit entre el CN Caldes, FS
“A” vs. Escola Futbol Sala Jordi
Torras Sant Vicenç “A”.
Categoria: Lliga Divisió
d’Honor Femení Futbol Sala,
grup 1.
Lloc: Pavelló Municipal

diumenge 28 de gener
18.30 h · X CICLE DE MUSICASINO
Concert d’inici del cicle amb la Jove Filharmònica Catalana. Obres
d’A. Khatxaturian, P. I. Txaikovski, J. Strauss, D. Xostakóvitx, J.
Offenbach, J. Schrammel, F. Lehar, A. Silvestri, etc. Entrades entre
8 i 10 €.
Lloc: Sala Gran del Casino de Caldes.
Organitza: Casino de Caldes.
Col·labora: Joficat.

Bugarai; Zona Esportiva Les
Cremades; Caldes de Montbui.
Organitza: Federació Catalana
de Futbol.
18 h · TEATRE
Sessió de Rialles, amb un
espectacle a determinar.
Entrades entre 5 i 6 €.
Lloc: Sala Gran del Casino.
Organitza: Rialles de Caldes.
Col·labora: Acció Cívica
Calderina.
19 h · FUTBOL SALA
MASCULÍ
Partit entre Barri Can Calet,
CFS “A” vs. CN Caldes, FS “A.
Categoria: Lliga Divisió
d’Honor Catalana Futbol Sala.
Lloc: Pavelló Municipal II de
Sant Fost de Campsentelles.
Organitza: Federació Catalana
de Futbol.
20 h · HOQUEI
Partit entre CityLift Girona
CH vs. Recam Làser CH
Caldes.
Categoria: OK Lliga.
Lloc: Pavelló Palau II (Girona).
Org.: RFEP-Hoquei Patins.

diumenge 04
09.30 h · TRIATLÓ
Campionat d’Espanya de
Triatló d’hivern.
Lloc: Ansó (Osca).
10 h · TRIATLÓ
Duatló Open per equips, amb
la participació dels atletes del
CN Caldes.
Lloc: el Prat de Llobregat
(Barcelona).
12 h · FUTBOL
Partit entre el Caldes de
Montbui, CF, A i l’Ametlla
Assoc. Esp. C “A”.
Categoria: Tercera Catalana.
Lloc: camp de futbol CEM Les
Cremades; Caldes de Montbui.

Organitza: Federació Catalana
de Futbol.
14.30 h · DUATLÓ
Campionat de Catalunya
per equips de duatló, amb la
participació dels atletes del
CN Caldes.
Lloc: el Prat de Llobregat
(Barcelona).
18.30 h · X CICLE
MUSICASINO
Concert d’amor i de sexe a
càrrec de l’Orquestra ABAND.
Per a tots els públics.
El preu de l’ entrada oscil·la
entre 8 i 10 €.
Lloc: Sala Gran del Casino.
Organitza: Casino de Caldes.
18.45 h · BÀSQUET
MASCULÍ
Partit entre el CN Caldes A i el
CEB Sant Jordi A.
Categoria: Segona Categoria
Masculina.
Lloc: Pav. Municipal Les
Cremades; Zona Esportiva
Organitza: Federació Catalana
de Basquetbol.
19.30 h · BÀSQUET
FEMENÍ
Partit entre l’UB Llefià A i el
CN Caldes.
Categoria: 2a Categoria Fem.
Lloc: Poliesportiu Llefià.
Organitza: Federació Catalana
de Basquetbol.

dilluns 05
10 h · INSCRIPCIONS
“Connecta’t al català”: cursos
presencials i en línia. Tots els
nivells i a partir de 16 anys.
L’horari d’atenció al públic
per a inscripcions és del dia 5
al dia 9 de febrer, de dilluns a
dijous de 10 a 13 h i de 16 a
19.30 h; divendres de 10 a 13 h.
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Organitza: CPNL.
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TELÈFONS D’INTERÈS || Equipaments Municipals · Ajuntament: 93 865 56 56 · Biblioteca Municipal: 93 862 67 56 · Centre Cívic i Cultural: 93 865 49 77 · Espai Can Rius: 93 865 41 40 · Espai Jove El Toc: 93 865 46 55 ·
Jutjat de Pau: 93 865 00 81 · Oficina de Turisme: 93 865 41 40 · OMIC: 93 865 45 30 || Serveis · Correus Caldes: 93 865 02 49 · Taxis de Caldes: 93 865 18 17 · Deixalleria: 93 744 21 21 || Comunicació · Ràdio de Caldes: 93
865 14 51 · TV Caldes: 93 865 46 73 · Calderí: 93 707 00 97 || Sanitat · Ambulàncies: 902 23 20 22 · CAP: 93 865 41 25 · Creu Roja: 93 865 10 01 · Urgències Mèdiques: 061 || Funeràries · Serveis Funeraris Torra: 93 865 41 45
Serveis funeraris Santa Susanna (24 hores): 938 65 49 94 || Seguretat · Emergències: 112 · Policia Local: 93 865 41 41 · Mossos d’Esquadra: 088 · Bombers de la Generalitat: 012 · Bombers Voluntaris: 93 865 41 41

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

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

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

Farmàcia Neus

La frase de la quinzena

“El fracàs és part de la vida;
si no fracasses, no aprens
i si no aprens, no canvies.”

Padró de l’impost
de cèdules personals

> Paulo Coelho

Aquest mes de gener l’Arxiu Municipal de Caldes ha
presentat el llibre del Padró de l’impost de cèdules
personals del 1932.
La cèdula personal es podria considerar com l’antecedent
de l’actual DNI, apareix amb aquesta denominació a la llei
de pressupostos de 1874, encara que hi ha antecedents com
la cèdula d’empadronament o cèdula de veïnatge, i és vigent
fins al 1943. Aquesta cèdula personal permetia identificar
tots els majors de 14 anys residents a Espanya, la seva
durada era anual i era obligatòria per a tothom excepte
per als pobres de solemnitat, les religioses de clausura,
els penats durant la seva estada a presó i les tropes. Però
principalment era un impost que es calculava sobre la
riquesa de la persona i, per tant, també ho podem veure
com un antecedent de l’IRPF. La cèdula era necessària per
exercir una ocupació pública, signar contractes públics
i privats, fer qualsevol sol·licitud o reclamació, o per
acreditar la identitat.

93 862 21 93 · C. Santa Teresa, 8

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

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

Farmàcia Tarruell
93 865 09 97 · C. Sant Ramon, 7
		
Farmàcies de guàrdia (de 22 a 00.30 h).
A partir de les 22 h, acabat l’horari
habitual de cada farmàcia, i en cas
d’urgències farmacològiques cal trucar
a la Policia Municipal (T| 93 865 41 41).
Allà 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).

El document del mes

DEFUNCIONS
21 de gener · 92 anys
Joan Fontcuberta Ambròs
20 de gener · 77 anys
Tomàs Perich Sagarra
14 de gener · 70 anys
Pere Aguila Mas
13 de gener · 93 anys
Felisa Monforte Conte
11 de gener · 81 anys
Miquel Llopis Martí

Font: Arxiu Municipal de Caldes de Montbui.
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Curiositats

Primer objector de consciència polític de l’Estat

Pepe
Beunza
Vázquez

Tot i haver nascut a Beas de Segura (Jaén), es
diria que és més aviat basc pel seu aspecte tot i
que el seu parlar denota que ha estat en contacte
amb el valencià. No li agrada escriure, però la seva
història ha estat objecte de diferents llibres. I a
Caldes no para de fer coses, tot i estar jubilat.

Jordi Rius

j. serra

· La professió del teu pare, notari, va
fer que viatgessis molt. Això va afavorir la teva conscienciació?
No ho sé. Considero que tinc tota la
meva història valenciana, però després
entro a la universitat en una època de
lluita i això és el que m’obliga a obrir
el cap. A partir d’aquí, arriba l’estiu,
agafo la motxilla i a viatjar. Nosaltres
ja volíem llibertat i la llibertat estava
a França. Tota la cultura francesa és
la que vam rebre i és a França on em
formo com a no-violent.

“Mai hauria pensat
que a Catalunya hi
hauria tants Gandhis”

Del 23 de gener al 05 de febrer de 2018

· Allà vas conèixer la Comunitat de l’Arca, impulsada per Lanza del Vasto...
Sí, allà va ser com un flaix. Tenia 19
anys. Imagina’t arribar a França amb
aquella edat a una comunitat on compartien tot el que tenien, eren vegetarians, feien ioga, practicaven l’agricultura ecològica, treballaven tot amb
les mans seguint la cultura gandhiana.
Eren no-violents i objectors de consciència. El problema era, quan tornaves
aquí, el pensament únic que hi havia.
· Vas entrar a la presó el 1971?
Sí. Estant a la universitat ja em van detenir dues vegades. Per tant, ja sabia
el que era un calabós, tenia experiència del que era la repressió. En el moment que entro a la presó comença tota
la campanya de suport. En aquell moment la meva preocupació consisteix
a resistir a la presó. A través de la fa-

mília i el meu advocat m’assabentava, encara que fos en diferit, de tot
el que passava a l’exterior. És a dir,
que la campanya que havíem preparat s’estava duent a terme i això em
donava molta alegria. Em van donar
el Memorial Joan XXIII per la Pau.

són fills dels que en aquella època
ens condemnaven. La resposta no
violenta és fantàstica. Mai hauria
pensat que a Catalunya hi hauria
tants Gandhis. Però és clar, hem
vist que tenim un adversari més
cruel del que pensàvem.

· L’objecció de consciència no estava prevista al codi civil?
No, ni estava incorporada a l’imaginari del militar ni de la societat. No
es pensava que algú pogués rebutjar l’honor de ser soldat. Aleshores, quan no volies vestir uniforme
et condemnaven per desobediència. És clar, la primera condemna
va ser per desobediència, però després has de tornar per fer la mili.

· Ets amic de Raül Romeva...
Sí, perquè el seu pare era director de Torre Marimon i jo era un
dels professors. Amb el pare tenim
molta amistat. El seu fill em coneixia i volia estudiar el tema de la cultura de la pau. El vaig orientar una
mica i vam parlar molt.

· Què va passar aleshores?
Vaig seguir fent campanya. Vam
passar de l’objecció individual a la
col·lectiva, a l’aconseguir més persones disposades a anar a la presó
per renunciar al servei militar. En
30 anys aconseguim que el servei
militar sigui voluntari amb un balanç espectacular. Poc em podia
imaginar que en 30 anys acabaríem
amb la mili, amb prop d’un milió
d’objectors i 20.000 insubmisos disposats a anar a la presó.
· Aquesta mobilització recorda els
temps que estem vivint aquí?
Una mica sí, però amb diferents paràmetres. Els que estan al poder

· Quan Romeva va anar a la presó,
vas patir molt?
Sí, per una part vaig pensar que
estava preparat perquè era fort.
Quan un amic entra a la presó
pateixes per ell si penses que no
aguantarà. Feia molta ràbia per
la qualitat humana i professional.
Estem fent uns entrenaments a la
reacció no violenta i elaborem uns
decàlegs, i un d’aquests és la preparació per anar a la presó. Uns
dies abans, sense que es fes públic,
vaig enviar el decàleg al Raül perquè estigués preparat. Al sortir de
la presó, vaig preguntar al Raül si
li havia fet servei el decàleg i em va
dir que el va passar als companys.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

