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Record del pas de 12
calderins pels camps
de concentració nazis
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La pluja, una de les
protagonistes de
l’ofrena floral de l’11-S
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A l’espera d’una
resolució judicial per
tancar Can Cararac
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El Casino de Caldes
comença la temporada
de tardor-hivern
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Medalla
de plata
El CH Caldes fa història
arribant a la final
de la Lliga Catalana
enfrontant-se al Barça
>P12

Ferran Rosa recull la medalla de subcampions de la Lliga Catalana al pavelló olímpic de Vic després de perdre a la pròrroga (4-3) contra el FC Barcelona. > k. càtedra
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MEMÒRIA HISTÒRICA | MAUTHAUSEN-GUSEN

Els calderins que vam perdre
als camps de concentració nazis
Del total de 169 calderins que van perdre la vida com a conseqüència de la guerra i la revolució, 10 van morir als camps
de concentració de Mathausen-Gussen. Només dos deportats van aconseguir ser alliberats després d’estar-hi 4 anys
Jordi Rius

L

a magistrada-jutgessa encarregada del Registre
Civil Central va publicar
el 9 d’agost al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) un
edicte que recull el llistat
més complet de les 4.427 víctimes espanyoles que van morir als camps de
concentració nazis de Mauthausen i
Gusen. Segons el Ministeri de Justícia,
aquest és el pas previ perquè les víctimes siguin inscrites com a persones
mortes en aquest registre, ja que encara no tenen aquesta condició. L’edicte
és una de les mesures recollides a la llei

12 calderins

van ser deportats a
Mauthausen i Gusen

Josep Catafau
i Joan Deu van

morir el mateix dia,
el 22/11/1941

Josep Ferrer
i Josep Jané

van aconseguir
sobreviure-hi

de memòria històrica del govern espanyol per reparar i agrair les més 10.000
persones de tot l’Estat que van ser deportades als camps de concentració
nazis, desproveïts de la seva nacionalitat per decisió del govern franquista
i declarats apàtrides. D’aquestes més
de 10.000 persones, més de 5.000 van
morir en tots els camps nazis.
Al BOE, hi apareix el nom de cinc
calderins –Josep Maria Catafau Rabadà, Joan Deu Casanovas, Isidre Malla
Carreras, Josep Manuel Blaví i Marcel Ramos Comas– que van morir a
Mauthausen-Gusen, encara que la llista
s’eleva a deu, segons consta a la publicació Caldes de Montbui 1936-1939. Entre

la il·lusió i el dol, una obra col·lectiva realitzada per set autors [veure notícia
a la pàgina 3], perquè molts d’aquests
calderins havien nascut a altres parts
de Catalunya o de la península Ibèrica
però que en el moment de la seva detenció eren residents a Caldes.
Seria el cas d’Alexandre Folch
Gómez, nascut a Vistabella del Maestrat, la seva família va emigrar cap a
Caldes i fins i tot el seu germà Ramon
va ser nomenat regidor de l’Ajuntament
de Caldes el 20 d’octubre de 1936 per la
CNT; Pasqual Gimeno i Cervera, nascut
a Barcelona però resident a Caldes després de casar-se; Ricard López i López,
que va néixer a Beleigan (Lugo); Armand

Pueyo, nascut a Vilanova i la Geltrú, va
arribar a Caldes a la dècada dels anys 20
per treballar a la fàbrica Ortadó i Cortés,
La Llana, i Artur Triquell i Font, nascut
a Maials (Segrià).
El llibre Caldes de Montbui 19361939. Entre la il·lusió i el dol s’atura en la
història de Josep Catafau, que va participar en la columna Macià-Companys,
a Alcanyís (tardor de 1936). Un cop a
l’exili, va estar-se al camp de refugiats
de Sant Cebrià, on ningú el va poder
ajudar per a fugir d’allà i no va trobar
cap persona que l’avalés sobre la seva
bona conducta. De Sant Cebrià passaria ja a mans dels nazis. Passa per l’Stalag XI-B amb el núm. 87.440.
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Entra a Mauthausen amb el núm.
6237, el 27 de gener de 1941. Tres mesos
després passa a Gusen amb el núm.
11.890, on mor el 22 de novembre de
1941, als 27 anys d’edat. El seu company
de viatge fins a la mort va ser un altre
calderí, Joan Deu, que també va morir
el mateix dia.
Dels set homes calderins transportats a Gusen al llarg de 1941, sis van
morir aquell mateix any. El presoner
de més edat tenia 62 anys i els dos més
joves, 21 en el moment que van morir.
AMAT-PINIELLA
Marcel Ramos Comas formava part
d’un grup de 900 republicans. En el seu
comboi al camp de Mauthausen viatjaven alguns dels pocs supervivents catalans d’aquest camp: Antoni Escoda,
Antoni Garcia, Joan Pagès i l’escriptor i
intel·lectual Joaquim Amat-Piniella. Precisament Amat-Piniella, després del seu
alliberament, el maig de 1945, i d’un descans a Andorra, entre 1945 i 1946 va escriure l’obra K.L. Reich, en què narra de
manera novel·lada la seva experiència
als camps d’extermini nazis. Aquesta
novel·la, atesa la seva qualitat literària
i valor documental, ha estat considerada un clàssic dins la literatura universal sobre els camps de concentració. La
novel·la se centra en les vicissituds d’uns
deportats catalans i espanyols a Mauthausen i a altres camps de la ribera del
Danubi. En realitat, Amat hi descriu la
seva pròpia experiència i la d’alguns dels
seus companys, però ho fa d’una manera novel·lada i ocultant la identitat real
dels protagonistes. Ramos entra a Mauthausen l’abril de 1941 i hi mor el maig de
1943, a l’edat de 33 anys.

Una imatge
del camp de
concentració de
Mauthausen on
10 calderins van
perdre la vida
després de ser
presos per les
tropes franquistes
entre els anys
1941 i 1943.
> Shutterstock

PUEYO, UN JOVE
INTEL·LECTUAL
Armand Pueyo Jornet era una persona
culturalment molt significativa a Caldes de Montbui. Segons comenta Andreu Canals, i com recull el treball de
recerca Els vallesans als camps nazis,
de Núria Sala, Pueyo redactava molt
bé i ben aviat es va donar a conèixer
amb els seus escrits i al periòdic local
que s’editava. Es va casar amb Soledat
Tartera i Vilanova, que vivia al passeig
del Born 26 de Barcelona, amb qui van
tenir dos fills: Albert i Eugènia. Pueyo
es va afiliar al Partit Socialista de Catalunya, que més tard va ser el Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC).
Quan es van formar les unitats de milicians voluntaris per contenir les forces
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colpistes, es va enrolar a la columna
que formava el partit en el que militava. En aquella columna n’hi van ingressar una vintena de Caldes. I seguidament, els van destinar al front d’Aragó.
La seva darrera visita a la família
va ser el 1938. Va passar per Argelers
i Setfonts, fins que el van fer presoner.
Va entrar a Mauthausen el 25 de gener
de 1941. Finalment, va entrar a Gusen
el 29 de març de 1941, on va morir el
16 de maig de 1941, als 34 anys. La realitzadora Carolina Astudillo, que ja va
realitzar el documental El gran vuelo
sobre la fugida de la seva germana
Clara Pueyo de la presó de Les Corts
el 1943, en una operació dirigida per
la cúpula del PSUC des de la mateixa
presó Model, està estudiant fer un documental sobre la vida d’Armand arran
de les cartes que el calderí va enviar a
la seva família.
DE MAUTHAUSEN
A VENEÇUELA
Dos calderins van aconseguir ser alliberats: Josep Jané Cervera i Josep Fer-

rer Espelt, més conegut com El Pastora. Tots dos van ingressar per les
mateixes dates a Mauthausen, si bé a
diferents Stalag, o camp de presoners,
el gener de 1941 i van ser alliberats el 5
de maig de 1945.
Ferrer formava part de l’agrupació
teatral del Centre Democràtic de Caldes,
on hi havia representat diverses obres.
Havia format part del Comitè mixt constituït el 22 de desembre de 1936 a Caldes, en representació de la CNT-FAI
del Departament d’Obres Públiques de
l’Ajuntament. Va ser detingut a Belfort.
Va passar a l’Stalag XI-B a Fallingbostel.
Va entrar a Mauthausen el 25 de gener
de 1941. Va treballar al Comando Steyr,
des d’on va passar a Gusen el 6 d’abril
de 1945 i va ser alliberat un mes després.
Sembla que el fet de ser un bon paleta va influir definitivament en la seva
supervivència. Després de la seva estada al camp, es va exiliar a Veneçuela
l’any 1948, amb la seva esposa i el seu
fill. A Caracas van refer-hi la vida. La
seva esposa moriria l’any 1978, i ell ho
faria uns anys més tard.

Al front d’Aragó a la tardor de 1936
Milicians calderins probablement de la columna Macià-Companys, a Alcanyís (Terol)
a la tardor de 1936. Entre ells, ‘Parraques’, Miquel Cortès, García, Joan Dachs, Josep
M. Catafau, Salvador Roselló, Santamaria i Jaume Torres. Del total de calderins morts
durant la Guerra Civil, 21 van ser-ho per violència revolucionària, 101 per actes directes de la guerra o desapareguts en el camp de la guerra, 6 en centres d’internament,
50 afusellats al Camp de la Bota de Barcelona i 10 morts a Mauthausen-Gusen a
Àustria. > imatge extreta del llibre ‘caldes de montbui 1936-1939’

publicació |
testimoniatge

Una obra
col·lectiva
elaborada per set
persones
Caldes de Montbui 1936-1939.
Entre la il·lusió i el dol és una
obra col·lectiva elaborada per
set persones que no estan lligades professionalment a la investigació. Els autors són Marta
Barceló, Montserrat Canyameres, Jean Marie Démaret, Mònica Ricart, Aurora Vela i Joan
Villanueva. Es tracta d’una recerca nascuda de la voluntat de
saber què va succeir a Caldes
de Montbui durant la Guerra
Civil per poder-ho donar a conèixer. A finals de 2003, arran
d’una convocatòria feta pel grup
local d’Iniciativa per Catalunya,
un grup de persones de totes les
opcions polítiques interessades
en la Guerra Civil van contactar
amb l’historiador Josep Maria
Solé i Sabaté, que aleshores acabava de venir al poble, perquè
coordinés la investigació sobre
aquesta etapa a Caldes de Montbui. Segons destaca el mateix
historiador al pròleg del llibre,
“és exemplar com han treballat els autors i s’ha de destacar la forma tan acurada de la
descripció del seu estudi”.
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Pluja, reivindicacions i ofrenes
per la Diada a la Vila Termal
11 de setembre | acte institucional

Els parlaments es van traslladar a l’Ajuntament i l’ofrena es va poder fer a la plaça Onze de Setembre
fotogaleria a: www.calderi.cat

Albert San Andrés

T

ot feia indicar que
aquesta seria una
Diada difícil de
completar, a causa
de la pluja que va fer
acte de presència durant el matí,
instants abans del començament.
Els actes es van haver de desplaçar
des de la plaça Onze de setembre
a la sala de plens del consistori, on
els grups presents a l’Ajuntament
van fer els diversos parlaments de
la jornada festiva.
La sala de plens estava
plena com mai –molta gent va
quedar fora– amb tots els grups
parlamentaris, a excepció del
Partit Popular, la presència del
qual va excusar en un comunicat la
representant Montserrat Romano,
per la “instrumentalització de la
Diada, que s’ha convertit en una
jornada inclusiva i excloent”.
Els parlaments no van
canviar gaire respecte d’edicions
anteriors, en què tots els partits
polítics a excepció del PSC van
condemnar l’Estat espanyol per la
situació dels polítics presos. “Per
segon any consecutiu, aquesta
no és una Diada festiva, sinó
una jornada reivindicativa, ja
que no hi som tots” va reivindicar
Pere Morcillo (JxCat), el primer
a intervenir. A Morcillo li van
agafar el relleu els integrants de
la CUP-Amunt, i Marta Barnils
va destacar que “avui, com ahir,
seguim vivint una derrota per
la complicitat dels nostres
governants. L’Estat espanyol és
un estat totalitari que s’amaga

Partits polítics i entitats van fer la tradicional ofrena. A la foto, la Comunitat Africana de Caldes, que era el primer any que assistia a l’acte. > J. SERRA

sota la falsa democràcia del 78 i
que vol eliminar qualsevol mena
de dissidència a les seves idees
o mandats”. Per la seva banda,
Carla Millán va afirmar que “un
any més celebren una Diada que
entenem que és de tots i totes,
encara que els nostres partits
de la vila només es dirigeixin
a una part de la ciutadania”,
i va reclamar el treball conjunt
per retornar a la bona política

i revertir les retallades a
Catalunya, “la comunitat on
més s’està trigant a revertirles”. Núria Carné (ERC) va
remarcar que “si algú es pensava
que tombant o escapçant els
lideratges perdríem l’objectiu
de la independència com a
eina per assolir la República
Catalana, estaven equivocats”.
D’altra banda, l’alcalde Pineda
va concloure dedicant el primer

record a Raül Romeva, “una
persona lluitadora, activista per
la pau, perseguit per les seves
idees polítiques, com la resta
de presos”, i va afegir que “vull
expressar la voluntat ferma de
l’Ajuntament a seguir reivindicant
la llibertat de Catalunya i la dels
presos i exiliats”.
Les corals Guisla, del Centre,
Caldes Groga, del Casino i El Calderí
van entonar el cant de Els Segadors,

abans de l’ofrena floral al parc Onze
de Setembre, on els Castellers de
Caldes van cloure l’acte.

Els actes previs a la Diada, però,
previstos per al dimarts 10, com
La Marxa de Torxes i la Ballada de
Sardanes, es van haver de suspendre
per la pluja i estan pendents de data.
per a la seva realització.
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L’Ajuntament espera una resolució judicial sobre
l’extracció d’àrids a la finca de Can Cararac
Després que l’empresa GDP
Recycling Process, que realitza les
activitats d’extracció d’àrids i abocament de terres netes a Can Cararac, hagi continuat l’explotació i
hagi trencat el precinte que havia
posat l’Ajuntament, el consistori
ha decidit esperar que un jutge decideixi si el tancament cautelar de
l’explotació es manté. L’extracció a
la zona, ubicada al nord-est de Caldes, entre el cementiri i el camp de
golf, just al davant de la urbanització Els Saulons, es va iniciar fa uns
vint-i-dos anys, sempre amb un seguit d’irregularitats. L’empresa disposa d’una concessió de la Direcció
General de Mines que data de 1997
i que permet l’activitat amb unes
condicions com que no s’hi poden
abocar runes d’obres, residus d’abocadors, llots o plàstics.
El novembre de 2018, l’Ajuntament
de Caldes ordenava el cessament
de les activitats d’extracció d’àrids
emparant-se en el fet que l’activitat
està sotmesa a la llei d’urbanisme i
al POUM (pla d’ordenació urbanística municipal), que obliguen l’empresa a disposar d’un pla especial i

d’una llicència d’activitats per regularitzar l’activitat, aspectes que
no compleix.
El març de 2019 un nou decret d’alcaldia va imposar una multa i va
ordenar el precinte de l’activitat, ja
que el promotor no havia complert
els requeriments fets per l’Ajuntament quatre mesos abans. L’empresa va presentar un recurs de reposició que va paralitzar el precinte
fins que va ser desestimat el 12 de
juny de 2019.
El 14 de juny de 2019 la policia local
va precintar l’activitat. Quatre dies
més tard, el promotor trenca el precinte i reinicia l’activitat. La policia
va tornar a precintar el recinte, i
hi va instal·lar, a més, grans blocs
de formigó per impedir l’accés de
camions. Això no ha impedit que
l’explotació continuï en marxa. En
aquest sentit, Josep Fontcuberta,
en representació d’altres calderins
interessats en la protecció del paratge, ha explicat que el pas més indicat que hauria de fer el consistori
seria que “es denunciés el trencament del precinte, ja que això per
si sol ja és un delicte” i ha avan-

Aquest és l’aspecte actual de la finca de Can Cararac on continua l’activitat extractiva. > CEDIDA

çat que si s’interposés una denúncia, “el jutge hauria de decidir”.
L’Ajuntament ha preferit no fer cap
declaració fins que no hi hagi una
resolució judicial.
Com ja s’ha apuntat, el conflicte a la

finca de Can Cararac ve de lluny. El
1999, l’aleshores alcaldessa de Caldes, la socialista Montserrat Domènech, ja retirava l’autorització
a l’empresa Àrids Pérez (l’anterior denominació de GDP Recycling

Process), per treure terres de la
finca de Can Cararac, basant-se en
el fet que l’extracció d’àrids no era
compatible amb el pla general vigent, com ja s’assenyalava en un informe tècnic municipal.

EDUCACIÓ | CURS 2019/2020

ACTE INAUGURAL | UNIVERSITAT POPULAR

El regidor d’Educació Pep Busquets i l’alcalde Isidre Pineda durant una de les visites de l’inici del curs. > aj. caldes

Foto de família a la cloenda del curs 2018/2019. > CEDIDA

3.778 alumnes matriculats per al nou curs

Nou curs de la Universitat Popular

El dijous dia 12 de setembre es va
iniciar un nou curs escolar en què
3.500 alumnes calderins van omplir les escoles bressol, els centres
de primària i secundària i als instituts, tant pel que fa a l’ESO com al
batxillerat i els cicles formatius de
grau mitjà. La resta, 278 alumnes,
matriculats als cicles de grau superior i a l’escola d’adults, començaran les classes demà, dimecres 18
de setembre.
A l’ensenyament obligatori, als centres calderins hi ha matriculats
2.717 alumnes: 542 a infantil (2n
cicle), 1.261 a primària i 914 a l’ESO.

Aquest segon curs acadèmic s’oferiran els cursos d’Introducció a l’Arqueologia, Grafologia i Història Contemporània com a noves matèries,
entre d’altres. El dia 29 de setembre al centre tindrà lloc l’acte inaugural d’aquest nou curs a càrrec del doctor en Història Miquel Izard.
Al llarg del dos quadrimestres s’oferiran noves assignatures i hi haurà
la incorporació de nous docents. En el primer quadrimestre de curs
s’oferiran vuit matèries. Introducció a l’Arqueologia, Introducció a la
Grafologia i Història Contemporània s’imparteixen per primera vegada, mentre que Dansa Lliure i Història de la Dona són les assignatures més consolidades. D’altra banda, Història Medieval amplia continguts amb una segona part. En format més breu també cal destacar
El Fenomen de la Ràdio Local i Introducció a la Comunicació Intercultural. Un any més, l’Institut Manolo Hugué esdevé col·laborador
imprescindible del projecte, ja que és el punt on majoritàriament es
faran les classes, a més dels espais propis del Centre Democràtic i
Progressista, entitat impulsora de la UPCM.

Els infants que s’estrenen a l’escola cursant I3 són 17 a El Calderí, 38
a El Farell, 48 a l’Escola Montbui i
70 a l’Escola Pia, i els joves que han
començat l’ensenyament secundari són 79 a l’Institut Manolo Hugué,
56 a l’Institut Pic del Vent i 90 a
l’Escola Pia.
Un total de 567 alumnes s’han matriculat a l’ensenyament postobligatori, entre batxillerat, cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i cicles
formatius de grau superior (CFGS).
D’aquests, han començat primer de
batxillerat 158 joves (94 a l’institut
Manolo Hugué i 64 a l’Escola Pia);

primer de CFGM, 81 (30 de Mecanització i 30 d’Administratiu, a l’Institut Manolo Hugué, i 21 de Cures i
Auxiliar d’Infermeria a l’Escola Pia).
Dels 53 joves que cursaran CFGS
a Caldes, 30 comencen aquest any
l’únic cicle superior que s’ofereix a
Caldes, el de Programació de la Producció en Fabricació Mecànica, que
es fa l’institut Manolo Hugué.
Els més menuts, que s’han matriculat per a primer cicle d’educació
infantil a les tres escoles bressol de
Caldes, sumen 216 infants: 80 a El
Gegant del Pi, 83 a La Lluna i 53 a
Els Peixets.
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COMERÇ | INAUGURACIÓ

Grau Vila inaugura la seva sisena
botiga d’embotits artesans a Caldes

COMERÇ | BONIFICACIONS

L’empresa, que compta amb més d’un centenar de referències,
continua treballant els seus productes de forma artesanal
L’empresa d’embotits artesans va
inaugurar el dia 4 de setembre la
seva botiga a la plaça de l’Àngel, 3.
Amb aquesta nova obertura, Grau
Vila ja suma sis punts de venda a la
província de Barcelona. Aquest nou
establiment ha suposat una inversió
de 500.000 euros, ja que s’ha renovat
el local completament, on s’hi poden
trobar expositors de carnisseria i
xarcuteria, així com una carnisseria
al tall i altres seccions de productes
alimentaris. Amb més d’un centenar
de varietats de productes, Grau Vila
manté els seus orígens artesanals en
l’elaboració dels embotits. Actualment
pertany al Grup Salvi, un conglomerat
d’empreses del sector agroalimentari
amb seu a Caldes que, amb el seu
model d’integració vertical, garanteix
la qualitat del producte des de la
granja fins al punt de venda. El grup
té una xarxa d’un centenar de granges,
entre pròpies i integrades, repartides
en diverses comarques catalanes,
que produeixen 200.000 porcs i 1.500
vedells a l’any.

El comerç del nucli antic facilita l’aparcament
L’Associació de Veïns i Comerciants del Casc Antic (AVCAC) obsequia els seus clients amb 1 hora gratuïta d’aparcament al pàrquing El Centre – Sindicat. Aquesta
bonificació només és vàlida per als no-residents, ja que els veïns i veïnes de Caldes ja compten amb una bonificació de 1.30 h gratuïta al mateix pàrquing pel fet
de viure a Caldes. Cada establiment que pertany a l’AVCAC estableix les condicions per poder-se beneficar d’aquesta millora, que té per objectiu dinamitzar el comerç del nucli antic facilitant-ne l’aparcament.

Jordi Solé, escollit nou secretari de Política
Internacional dins la nova executiva d’ERC

Moment de la inauguració de la nova botiga Grau Vila. > cedida

Diumenge dia 15 es va celebrar el 28è Congrés d’Esquerra Republicana en què Solé
era candidat a la Secretaria de Política Internacional a la candidatura de Compromís Republicà. La llista liderada per Oriol Junqueras va obtenir un 90,39%
de vots favorables. L’exalcalde de Caldes assumeix com a membre de l’Executiva Nacional la Secretaria de Política Internacional amb un suport del 86,07% i
4.469 vots a favor.
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Resum del
discurs de l’acte
institucional de
la Diada:

Vine a la Festa
de la Rosa amb
nosaltres!

«

...aquest any he decidit que aquest discurs serveixi per
donar veu a aquells
a qui els han volgut tapar la boca,
dels nostres presos i preses polítiques i exiliades. Perquè si alguns es
pensaven que privant-los de llibertat no ens arribarien les seves paraules i que perdríem l’objectiu de
la independència com a eina per assolir la República catalana, estaven
equivocats. La cosa no va de persones, sinó d’un objectiu comú, i la
fita on volem arribar està intacta.
Potser trigarem més del que hauríem volgut o desitjat, sí, però després del que hem après de l’1 i del
3 d’octubre, després de veure com
se les gasta l’Estat espanyol, sabem
que aquell nostre magnífic exemple
de decència democràtica no haurà
estat en va. Però també sabem que
necessitem més força. Deia Oriol
Junqueres: “La formidable aliança
conservadora que s’alça contra els
anhels majoritaris de la societat catalana dibuixa un mur de formigó.
I estan disposats a perpetrar tot el
que calgui per evitar, no ja la República catalana, sinó un referèndum.
La nostra força rau en la cohesió del
país i s’ha d’assentar damunt una
majoria social a tot el territori...”.
Entenc que alguns ciutadans hagin
pogut estar desanimats o que els
hagi costat entendre certes decisions, però hem de pensar que mentre nosaltres seguim amb les nostres vides, ells estan pagant un
preu altíssim exiliats o tancats a la
presó. Si ells no han defallit, nosaltres no ens ho podem permetre!
Cal que deixem de banda certs recels entre nosaltres. I què farem
quan surti la sentència del judici farsa? Deia la secretària general d’ERC, Marta Rovira, des de
l’exili: “La resposta hauria de ser
un acord entre totes les institucions democràtiques del país, hauria
de ser pactada, la que sumi més, la
que ens enforteixi”.
En definitiva, ens hem de preguntar: Avui em rendiré? No, no em
rendiré. Avui persistiré? Sí, persistiré per l’amor a aquest país i
a la seva gent, els d’aquí i la nova
ciutadania. Avui intentaré sumar?
Sí, avui abraçaré tots els demòcrates que creguin en un poble sobirà.
Avui seguiré lluitant pacíficament
per la República? Sí, perquè tenim
dret a ser el que vulguem ser, perquè ens permetrà tenir una societat més justa per a totes i tots i ens
donarà la llibertat! Feliç Diada Nacional i visca Catalunya! (Lliure)».

CUP - Caldes

En defensa
del territori

A

P

* Aquest és l’escrit corresponent
al Calderí del 03 de setembre, perquè no hem disposat de l’actualitzat per a aquesta edició

* Aquest és l’escrit corresponent
al Calderí del 03 de setembre, perquè no hem disposat de l’actualitzat per a aquesta edició

ny rere any, i aquest
ja en fa trenta, els
i les socialistes
catalans ens trobem
un cop l’any en la
nostra ja tradicional Festa de la
Rosa. Un aplec amb què a l’inici
del curs aprofitem per trobarnos la militància del PSC, però
també centenars de persones que
són properes als nostres ideals.
Persones d’arreu que creuen en la
justícia social, l’estat del benestar,
la igualtat, l’internacionalisme, el
federalisme, la lluita per conquistar
drets... totes elles són benvingudes
a trobar-se en un dia de germanor
i fraternitat.
Des de l’agrupació de Caldes de
Montbui fa que hi particiem molts
anys, aprofitant aquesta data per
trobar-nos calderins i calderines
per gaudir d’un dia plegats, escoltar
referents polítics nacionals,
conèixer gent i compartir un
àpat junts. És per això que un
any més estem organitzant-nos
per participar el 29 de setembre
que ve, de la 30a Festa de la Rosa
del Partit dels i les Socialistes de
Catalunya a la Pineda de Gavà. Si
hi voleu participar amb nosaltres,
podeu posar-vos en contacte
mitjançant les nostres xarxes
socials, per correu electrònic a
caldesdemontbui@socialistes.cat
o al 633 50 48 86.
Sou tots i totes benvingudes!

ujant per la C-59,
direcció cap a Sant
Feliu de Codines, es
pot observar que,
d’un temps ençà, ha
sorgit del no-res una nova muntanya. Perquè us pugueu situar, està
ubicada al nord-est del nostre municipi, entre el cementiri i el camp
de golf, just enfront de la urbanització «Els Saulons». Aquesta zona
és coneguda popularment pel nom
de Can Cararac. Com és d’imaginar, aquesta protuberància al nostre paisatge més proper no és gràcies a un fenomen natural, sinó
conseqüència de la mà humana.
Des de 1997 en aquesta zona hi ha
una activitat d’extracció d’àrids i
d’abocament de residus. Des del
seu inici aquesta explotació ha
estat envoltada de controvèrsia, ja
que hi ha hagut denúncies sobre la
seva activitat per part de diferents
agrupacions polítiques del nostre
consistori mentre es trobaven a
l’oposició. Temps després, algunes d’elles han gaudit de responsabilitats de govern i, per a sorpresa de tothom, l’activitat continua
endavant. Centrant-nos en l’actualitat, el fet que cal posar en coneixement és que, ja fa uns mesos, un
decret d’alcaldia aturava l’activitat
d’aquesta explotació, que quedava precintada amb una notificació
policial a la porta i restringida per
irregularitats en la seva llicència.
Però la realitat no ha estat així:
els camions hi han seguit entrant
i sortint, com si no hagués passat
res, i l’activitat segueix activa, com
poden contrastar els veïns i veïnes
de la zona, que són testimonis de la
destrossa diària del nostre territori. Des de la nostra agrupació, CUP
Caldes, no entenem la passivitat
del govern local actual, ja que segons el nostre parer té la responsabilitat màxima d’aquesta irregularitat, atès que el negoci, tot i estar
precintat, continua endavant. Davant de qualsevol activitat precintada, l’administració ha de vetllar
per l’acompliment de la normativa
i els seus edictes.
Aquests fets persegueixen Caldes
de Montbui des de fa poc més de
vint anys, amb diferents colors governant. Tots, segons defensaven
al seu moment, estaven en contra
d’aquesta activitat. Aleshores, per
què tot continua igual? Fins quan?

Junts x Cat - Caldes de Montbui

PPC Caldes de Montbui

Pressupost
municipal 2020

Posem fi a la
vulneració de la
legalitat...

E

l curs polític s’inicia
amb intensitat. Es
preveu que, abans
d’acabar l’any, s’aprovi el pressupost municipal per a l’any 2020 disposant
dels comptes per any natural.
Des de Junts presentarem diverses
propostes per millorar l’esborrany
del Govern municipal. Les basarem en cinc eixos: cultura, habitatge, benestar social, economia i
sostenibilitat. Aprofitem aquestes
línies per explicar-vos-en algunes.
Demanarem la creació d’una taula
de treball per redactar un projecte d’activitat i rehabilitació de l’edifici de Can Rius. Som conscients
que és un projecte a llarg termini, però creiem important l’aposta
per un nou equipament municipal
que permeti millorar l’oferta cultural i educativa del municipi i alhora impulsar la revitalització del
nucli antic.
També és imprescindible abordar
els actuals problemes d’habitatge.
Cal explorar la capacitat d’incrementar el nombre d’habitatges de
la borsa de lloguer social i assequible mitjançant bonificacions a
propietaris. També cal estimular
la rehabilitació i sortida al mercat
d’habitatge lliure buit i noves promocions per equilibrar l’oferta i la
demanda i suavitzar, així, l’increment de preus.
Per tal de millorar el benestar social, plantejarem la creació d’un pla
estratègic de suport a l’envelliment
actiu i saludable que marqui les línies d’actuació en sanitat, assistència, suport, infraestructures i activitats d’oci a mitjà i llarg termini.
En l’àmbit econòmic, demanarem
l’ampliació i millora dels polígons
industrials del Pinatar i La Borda
amb l’objectiu d’acollir noves empreses i promocionar les actuals
per generar nous llocs de treball.
Per últim, i no menys importat, cal
que ens convertim en una vila sostenible. Cal integrar les polítiques municipals dins dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
marcats per la Unió Europea.
Hem de definir quin poble volem
a llarg termini. I, per això, primer
cal dotar-nos de marcs globals de
treball per poder actuar amb objectius clars i consensuats.

E

n data 10 de febrer
de 2017 el jutjat
contenciós administratiu número 1 de
Tarragona va dictar la sentència 16/2017 que anul·
lava els acords de l’Ajuntament de
Reus envers la inclusió com a associat i pagament de les quotes a
l’AMI, ja que el tribunal considera
“que les entitats municipals, com
tot l’Estat, estan subjectes en primer lloc a la Constitució i l’article
2 d’aquesta, que estableix que la
nació espanyola és indissoluble” i
també considera indubtable el dret
dels polítics que formen les institucions locals a sostenir la conveniència, i fins i tot la necessitat, de la
independència de Catalunya, però
no poden instrumentalitzar les institucions que dirigeixen per aconseguir aquesta finalitat, perquè
això les col·locaria en l’impossible
lloc legal d’incomplir la Constitució sota el pretext d’una suposada
voluntat popular.
Per tot això, el tribunal considera
l’adhesió del municipi a l’AMI (Associació de Municipis per la Independència) com una vulneració
de la legalitat en el que ens ocupa,
puix que s’ha instrumentalitzat el
propi ens per a una finalitat partidista, en els termes referits pel
Tribunal Suprem. I que l’associació tingui altres finalitats no impedeix considerar, com una cosa
a la vista de la seva pròpia denominació i actuació, que la seva finalitat essencial és coadjuvar el
procés independentista català, finalitat que és partidista i política,
a més d’estar completament fora
de les competències municipals,
per la qual cosa no és possible que
un ajuntament o entitat local, com
a tal i amb plena vulneració de la
Constitució, participi en l’exercici
d’aquesta finalitat, sense perjudici, es reitera, de les actuacions dels
seus càrrecs electes.
No obstant això, excedeix i desborda clarament l’àmbit de la llibertat
d’expressió i d’acció política disposar de recursos públics per dur a
terme finalitats contràries a l’ordenament jurídic, en els termes en
què avui existeix.
Des del GM PPC demanem al govern local que declari nuls els
acords i decrets aprovats per
l’Ajuntament que tinguin com a
finalitat l’adhesió del municipi a
l’AMI i el pagament de les quotes corresponents (7.450 € anuals), que es deixi de formar part
d’aquesta associació i es respectin
la legalitat vigent i la Constitució.
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Monstres de carn
amb cucs de ferro
>Jordi Coll
Sembla com si no haguéssim après
res. Pedrera del Farell, presa de les
Elies, camp de golf, terres de l’Ave,
salt a l’altra banda de la riera (de moment, aturat?)... i ara Can Carerac
(destrossa d’un paisatge fantàstic).
Tot i l’ajut d’un col·lectiu, gràcies al
qual aquests disbarats no van anar a
més, sembla que hi tornem. Avui, els
que esteu “governant”, hi sou gràcies
al fet que uns quants de la vostra escuderia van entendre ara fa vint anys
que s’havia de canviar el model, i van
endegar un camí més d’acord amb els
temps i amable amb el territori i el
medi, però vosaltres hi torneu.
Per què esteu impassibles amb els
abocaments a CAN CARERAC?
Segur que alguna cosa podeu fer per
aturar-ho. Feu-ho, si us plau.
I per acabar, desitjo que el disbarat
del parking de les Hortes no acabi
malament, tot i que no pinta bé. Heu

malmès hortes, heu fet una zona
verda al damunt que ja heu de modificar i heu hipotecat la peatonalització de Pi i Margall i, si no, ja em
direu com travesseran els vehicles
la zona de vianants.
Desitjo que cap infant de Caldes
hagi de preguntar allò de “Pare, digueu-me què li han fet al bosc que
no hi ha arbrat”. Fotem fora aquests
monstres de carn amb cucs de ferro.

Me Too, un pas més
> I.G. *
Perquè el maltractament és tan
gratuït en el gènere femení?
Per a tothom és complicat sobreviure en aquest recorregut anomenat vida, però arribar a l’extrem
que sigui més perillós pel sol fet de
néixer nena, és INJUST I CRUEL.
Se’t mutilen els genitals, se t’agredeix sexualment, se’t busca matri-

moni concertat, se t’esclavitza sexualment, se’t lapida, no tens accés
a l’educació, se’t maltracta psicològicament, no tens les mateixes
oportunitats laborals, ni salarials...
Perquè es vol que siguem dèbils i
insegures? Serem pitjors que els
homes si tenim ús de raó? Se’ns
castiga perquè portem al món alguns éssers dolents? Augmentarà
l’agressivitat en els homes si perilla el seu estatus pel fet que tinguem capacitat per raonar?
Crec que el moviment Me Too hauria de pujar un esglaó més i que no
només s’involucrés en les violacions, sinó en TOTES les agressions
envers les dones.
Tenim uns drets, no perquè siguem
més que o per passar per sobre de,
sinó per viure dignament i per aconseguir-ho hem d’aprendre a compartir i intercanviar coneixements.
* I.G. o, perquè no se’m falti el respecte i tingui més oportunitats després d’escriure aquest article, hauria de firmar com va fer Caterina
Albert (Víctor Català)?
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Nous cursos per adults al taller d’Art Manolo Hugé
El Taller d’Art Manolo Hugé ja ha començat el nou curs oferint nous tallers per a adults. Les temàtiques
proposades per a aquest curs giraran al voltant de la figura de Leonardo da Vinci i l’entorn natural.
Hi ha programats cinc nous tallers per a adults: gravat fotopolímer, aquarel·la (impartit per Rosa
Permanyer), escultura amb ferro i escultura amb fusta (impartit per l’escultor Efraím Rodríguez),
ceràmica i fotografia. L’11 d’octubre es podrà veure a la Sala Delger l’exposició “Un ull mira i l’altre
sent”, dels alumnes del taller per a adults del curs passat.

Marta Puigdueta

E

l Casino de Caldes també
torna a arrencar la temporada i ho fa amb una clara
aposta per la cultura popular
i amb la commemoració dels
deu anys de la mort de l’artista Sebastià
Badia ben present.
El 7 de setembre va començar el nou
cicle de conferències, dedicat a la cultura
popular. Els Castellers de Caldes van ser
els primers a explicar la seva activitat i de
demostrar-la. Aquesta temporada, El Casino vol oferir a tots els grups de cultura popular de Caldes un espai per presentar-se.
Està previst que se’n faci una cada mes per
tal de mostrar totes les branques.
Pel que fa a la commemoració dels
deu anys sense Sebastià Badia, es pot visitar fins al 29 de setembre la mostra d’escultura i de pintura “L’obra del mestre
Badia, testimoni d’art permanent”. També
en aquesta línia, el 3 de novembre se celebrarà el 17è el Concurs Nacional de Pintura i Aquarel·la Ràpida i el 6è Concurs Nacional d’Escultura, ambdós en memòria de
Sebastià Badia. Aquell dia la vila termal
s’omplirà de pintors mirant de captar l’essència del municipi en un racó.

PROGRAMACIÓ CULTURAL | tardor-hivern

El Casino ensenya
les cartes de temporada
L’exposició “L’obra del mestre Badia, testimoni d’art permanent” i el nou cicle de
xerrades sobre cultura popular són les novetats més destacades de la nova programació

d’anar a veure-les al Liceu amb preus especials. Serà el cas de la sarsuela Doña Francisquita, l’obra culminant d’Amadeu Vives.
Enguany també hi haurà oci pensat per
a famílies a càrrec d’Acció Cívic i Rialles
i una activitat solidària amb el Proyecto
Pol el mes de desembre. A més, El Casino recorda que tenen una cora jove, Cantem Cantant, que assaja cada dimecres les
20.00 hores.
Pel que fa als concerts, aquesta temporada seran sobre el mestissatge entre la
cultura catalana i altres estils. El concert
del cantautor i presentador del programa
Katalonski de TV3, Halldor Mar, el 14 de
setembre passat, en va ser el tret de sortida. Mar va demostrar davant del públic
calderí com un islandès és capaç de versionar els èxits de la Nova Cançó amb una
passió sense límits.

TEATRE PER PARAR UN TREN
El 22 de setembre arrenca el 12è Cicle de
Tardor de Teatre a El Casino amb la representació de Germanes de Carol López a càrrec del Grup Escènic Casino. El 29 de setembre seguirà el ritme amb Vides d’agost,
interpretada per l’actriu Marta Angelat,
una obra en què s’explica la vida d’una persona a través dels gossos que ha tingut. El
6 d’octubre serà el torn de la companyia
Deixalles 81, de Sant Feliu de Codines, amb
Aquí no paga ni Déu! de Dario Fo, una obra
sobre desobediència civil protagonitzada
per un grup de dones indignades per l’augment de preus que decideix rebel·lar-se robant menjar als supermercats.
El 13 d’octubre tornarà a actuar el
GEC amb l’estrena del clàssic El Cafè de
la Marina, de Josep Maria de Sagarra. El
10 de novembre, la companyia Ferrigo Ferrago, amb El sopar dels idiotes. L’obra és
hilarant i té com a protagonistes un grup
d’amics que cada dimecres fan un sopar
en què competeixen per veure qui porta
el convidat més idiota.
El 24 de novembre, es podrà veure
La guerra de Troia no es farà a càrrec de
la companyia Quatre per Quatre, de Granollers. Una peça que reflexiona sobre la
idea que la història l’expliquen sempre els
vencedors. Els Pastorets, de Josep M. Folch
i Torres, tal com marca la tradició, tancarà el cicle els dies 25, 26 i 29 de desembre.
TOTHOM AL LICEU!
El Casino manté l’acord de col·laboració
amb Acció Cívica i el Gran Teatre del
Liceu. Aquest fet permetrà que es presentin i s’expliquin diverses obres de renom
a la Sala Gran i que hi hagi la possibilitat

UN PUNT D’ATENCIÓ AL SOCI
Aquesta temporada els socis tindran un
punt d’atenció els dijous i els diumenges
de 17.00 a 19.00 hores a la taquilla del Casino. Hi podran consultar qualsevol dubte
i resoldre incidències. A més, aquest any
també es podran obtenir entrades online i
la junta es proposa climatitzar la Sala Gran
i arribar als 500 socis.

El Cicle de Tardor de Teatre
22/09 Germanes
29/09 Vides d’agost
06/10 Aquí no paga ni Déu!
13/10 El Cafè de la Marina
10/11 El sopar dels idiotes

Maria José Moreno i Celso Albelo, protagonistes de ‘Doña Francisquita’ al Liceu. > c. barjau

24/10 La guerra de Troia
	no es farà
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ESTONIA | XXII Watercolour Exhibition & Symposium

ART FLORAL | ACCIÓ CÍVICA CALDERINA

Catifa al Palau de la Generalitat
L’obra amb la qual Rosa Permanyer va guanyar el XXII Watercolour Exhibition. > CEDIDA

Premi a l’Aquarel·la per a
Rosa Permanyer
L’artista calderina i professora del Taller d’Art Municipal va participar el mes
d’agost passat al XXII Watercolour Exhibition & Symposium celebrat al municipi d’Haapsalu, Estònia. Rosa Permanyer hi va participar com a integrant de
l’Agrupació d’Aquarel·listes de Catalunya, amb set representants catalanes més.
En aquesta mostra van participar 150 obres dels països que conformen la Federació Europea. Per fer les obres que van pintar a plein air van rebre el mateix
material: un paper i cinc colors. L’artista calderina i professora del Taller d’Art
Municipal Manolo Hugué va rebre el Premi a l’Aquarel·la, que es reproduirà a
la caixa d’Aquarius Polish Watercolours amb què s’obsequiarà els assistents del
Symposium de l’any que ve.

Amb motiu de la Diada d’enguany, al Palau de
la Generalitat es va poder veure la catifa floral amb el títol “Patrons de Catalunya, cultura popular, art i tradició”. Una peça elaborada
per diferents entitats catifaires, entre aquestes, Acció Cívica Calderina. L’autor del dibuix

va ser Joan Novell i les dimensions que va ocupar van ser 8x5 metres. Per poder-la fer hi van
participar 51 catifaires que van necessitar 400
hores per dur-la a terme. L’obra creada tenia
30 tonalitats de color i 15 textures diferents i
va suposar una gran dificultat artística.

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA | NOUS CURSOS

Nova coral per a adults i música per a nadons
Amb el nou inici de curs, l’Escola Municipal
de Música Joan Valls ofereix la possibilitat
de participar en una nova coral per a adults.
Amb el cant coral es vol oferir una manera
d’aprendre a utilitzar correctament la respiració i l’emissió de la veu, treballar les emoci-

ons a través de la música fomentant el treball
en equip, la socialització i la cultura del país.
L’escola municipal també ofereix els nous cursos de música amb nadons, dirigits a nadons
que tinguin entre 6 i 12 mesos, en què es faran
activitats al voltant de la cançó i el moviment.
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Primer Torneig Triangular Touch Rugby a les Cremades
Dissabte passat, dia 14 de setembre, es va celebrar al Camp Municipal Les Cremades el primer
torneig triangular de touch rugby Onze de Setembre, en què els jugadors de Marc Congost es van
enfrontar a la Selecció Catalana d’aquesta disciplina que es practica com a tècnica d’entrenament
pel Rugby on es desenvolupen els principis bàsics de l’atac i la defensa.
Amb aquest torneig es dona per començada la temporada rubística de Caldes, en què es va poder
veure un altíssim nivell de touch gràcies a la competitivitat dels equips participants.

Albert San Andrés

A

questa serà la cinquena
temporada consecutiva
del CH Caldes – Recam
Làser a la màxima categoria de l’hoquei nacional, un any en què l’equip d’Eduard
Candami deixarà de ser vist com un
rival que lluita per evitar el descens
a ser un dels equips més respectats
de la categoria. Un estatus que s’han
guanyat a pols, sobretot amb l’espectacular inici de temporada, en què els
calderins van plantar cara a tot un FC
Barcelona a la final de la Lliga Catalana. Una fita que, fins i tot, ha valoritzat
aquesta competició de pretemporada.
PLANTANT CARA AL BARÇA EN
UNA FINAL MOLT AJUSTADA
El Caldes va començar la participació
en la Lliga sense fer gaire soroll i amb
dues victòries consecutives al grup C
contra el Lloret (2-0) i el Noia (3-5), per
superar en quarts el Voltregà per un
contundent 3-0. El Girona era l’últim
escull per arribar per primera vegada
en la història a la final d’aquesta competició, i els penals decidien un matx
molt igualat (2-2) sobre el terratzo del
pavelló Olímpic de Vic, seu de la final a
quatre. Els de Candami van imposar-se
per 3-2 a la tanda definitiva.
Per la seva banda, el Barça d’Edu Castro
es desfeia del Reus per 0-2 i ja esperava
un equip que l’havia fet patir en la semifinal de l’última Copa del Rei, motiu pel
qual els blaugranes van encetar aquesta final amb precaució.
Amb cinquanta minuts pel davant, un
Caldes disposat a fer història va sortir
a jugar de tu a tu contra un dels millors
equips del món, sense sorprendre els
de Castro, coneixedor de la poca vergonya i el joc descarat de l’equip vallesà. El Barça, però, era qui més encert
gaudia de cara a porteria i s’avançava
per 0-2 els primers minuts, tot i que els
de Candami reduïen diferències abans
del descans (1-2).
A la segona, els blaugranes ampliaven
diferències, però veien com els calderins aconseguien remuntar l’1-3 advers
per forçar la pròrroga amb una lliçó de
joc ràpid, rebel i èpic.
Fins i tot, els de Castro van patir en els
últims instants, demanant l’hora davant
d’un ambient hostil i amb les grades plenes de calderins que van anar en comunió amb l’equip i el van empentar fins al
minut 50. La pròrroga, però, va deixar
un solitari gol blaugrana que decantava
la balança per als de la Ciutat Comtal (34), però que enaltia el joc d’un equip modest que va fent passos de gegant cap a
el cim de l’hoquei nacional.
“Vam competir bé, i tot el 2-0, l’equip
va treure el caràcter. Sabem que el
Barça és superior a nosaltres, el que
passa és que amb molta feina, fe i treball vam poder aguantar el joc” ex-

HOQUEI | INICI TEMPORADA

Un CH Caldes que
il·lusiona encara més
L’equip d’Eduard Candami ha iniciat la temporada sent finalista a la Lliga Catalana

Els jugadors del CH Caldes celebren un dels gols enfront de l’Igualada en el partit de presentació a la Torre Roja > a. san andrÉs

“Hem d’aspirar a
estar amunt a la
Lliga i posicionarnos bé per als playoff, classificarnos per a la Copa
del Rei i superar
rondes a Europa”
Eduard Candami,

entrenador
CH Caldes

plica el tècnic Candami, mentre afegeix que “tenim una base bona per
poder treballar i gaudir” durant la
nova temporada.
“Ja fa quatre anys que el bloc juga
a l’OK Lliga. Ja no som els pipiolos
que érem quan vam arribar i ja tenim
una maduresa per saber què volem.
A més, han arribat jugadors amb experiència i qualitat que ens donen un
punt per jugar millor i estar als moments oportuns” comenta l’entrenador, mentre afegeix que a la Lliga
“hem d’anar fent passos a poc a poc.

L’any passat la primera volta va ser
bona, però la segona, no. Hem d’aspirar a ser amunt a la Lliga i posicionar-nos bé per als play-off, classificant-nos per a la Copa del Rei i
superant rondes a Europa, ja que
aquest any el quadre no és tan difícil com l’any passat” i coincideix amb
el president de l’entitat, Jordi Aragay,
que opina que “l’objectiu ha de ser el
mateix de cada any: mantenir la categoria i en la mesura que es pugui,
mirar més cap amunt. Aquest inici
de la temporada ha estat engresca-

dor i tenim bon equip per arribar als
objectius marcats”.
El club calderí va presentar durant
la Diada de Catalunya tots els equips
de base del club, abans que el primer
equip s’enfrontés a l’Igualada HC (3-4).
“Aquesta és la part més important,
perquè fa molt de goig veure els 28
equips i l’escoleta de la factoria Caldes, amb cinc equips femenins d’un
nou projecte que ens fa estar molt orgullosos” va explicar a aquest mitjà el
president d’una entitat que aquest any
il·lusiona encara més.
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futbol | 2A CATALANA

CN CALDES | BÀSQUET FEMENÍ

1a victòria de la temporada
davant del CE Berga

Campiones a la
Copa Maresme’19

Segona jornada de Lliga i primer desplaçament a camp contrari. Diumenge passat el conjunt calderí visitava un camp sempre complicat, el CE Berga, un rival que la temporada passada va estar liderant durant moltes jornades la classificació.
El partit ha estat, com també era d’esperar, molt igualat,
amb dos equips molt ben posats al camp, amb alternatives
per les dues parts. Edu, al minut 28, enviava a córner un xut
de Sergi Ruiz. Amb el resultat d’empat a zero gols s’arribava al descans.
En la segona part, al minut 55, tall providencial del defensor
del CE Berga, que evitava així el gol del conjunt calderí. Al
minut 81, i en una contra del CF Caldes, Adama feia el gol
que seria el resultat definitiu, de 0–1.
Tot i les baixes del CF Caldes, aquest equip ens demostra
dia rere dia que la constància, humilitat i el treball en equip
que el míster José Luis Duque sap inculcar als seus jugadors
donen els seus fruits.
Amb aquesta victòria el CF Caldes suma tres punts molt importants en un camp del qual pocs equips podrien treure una
victòria. > toni gutiérrez

L’equip del Sènior femení del CN Caldes s’ha
proclamat campió de la Copa Maresme que es
va celebrar durant el passat cap de setmana a
Blanes. Les jugadores calderines van derrotar
al Barça en una final molt ajustada disputada
el diumenge dia 15 amb un marcador final de 39
a 36 a favor de les jugadores de l’equip calderí.

Pròxima jornada: diumenge 22 de setembre a les 12 h
Municipal de les Cremades, CF Caldes – FC Joanenc

Adama Sissoko va ser l’autor de l’únic gol del partit. > T. gutiérrez

CURSA SOLIDÀRIA | ONCODINES TRAIL

Es presenta el repte esportiu
solidari contra el càncer

Imatge de la presentació de l’Oncodines Trail 2020. > CEDIDA

El dia 10 de setembre es va presentar la cursa solidària contra el
càncer Oncodines Trail. Una cursa que se celebrarà el proper 21 de
març de 2020 amb l’objectiu que cada equip recapti un mínim de
600 euros que es destinaran íntegrament a la Fundació Oncovallès
i a la Barcelona Brain Health Initiative. Els equips formats per 4 o 6
persones hauran de recòrrer un recorregut per muntanya corrent
70 quilòmetres o caminant-ne 55, i passaran per 11 municipis del
Vallès Oriental i el Moianès. L’atleta del Salomon Team Eli Gordón i
l’alpinista Sergi Mingote van apadrinar aquesta iniciativa durant la
presentació, que va reunir més de 400 persones.

MOTOR | CAMPIONAT DE CATALUNYA

XX Pujada al Farell’19
Memorial Quim Camps
El proper diumenge dia 22 de setembre
tindrà lloc la 20a edició de la Pujada al Farell,
prova inclosa al Campionat de Catalunya
de Muntanya. Durant el dissabte a la tarda
els pilots inscrits ja es podran dur a terme
els entrenament lliures i l’endemà, dia de
la carrera, a partir de les 9.30 h inici dels
entrenaments oficials.
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del 17 al 30 de setembre del 2019
EXPOSICIONS
Joc amb cubs,
“Fem volar la imaginació”
De l’alumnat del Centre
d’APINDEP Ronçana.
Fins al 27 de setembre
Lloc: Local de Cooperativa 70
(C. Font i Boet, núm. 7,
Caldes de Montbui).
“Lo negoci de les Bruxes”
Fins al 29 de setembre
Lloc: Museu Thermalia
Organitza: Museu Thermalia

DImarts 17
08 a 13 h · DEIXALLERIA
MÒBIL
Lloc: A la cantonada entre el
carrer Montserrat i l’avinguda
de Pi i Margall,
Organitza: Ajuntament de Caldes
de Montbui
10 h · INSCRIPCIONS
CURSOS DE CATALÀ
Fins el 27 de setembre.
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Consorci per a la
Normalització Lingüistíca

DIvendres 20
10 h · 3a CAMINADA
PER L’ALZHEIMER
Lloc: Fundació Santa Susanna
Org.: Fundació Santa Susanna

Dissabte 21
10 h · PORTES OBERTES
NOVA ESCOLA DE TENNIS
CN CALDES
Pobertes de l’Escola de Tennis del
CN Caldes, amb la nova direcció
de Valentín González--Galino.
Lloc: Escola de Tennis CN Caldes

11.30 h · INAUGURACIÓ
EXPOSICIÓ
Pamela Lozano i Josep Maria Roig
“Mafalda i el drac”
Lloc: Sala Delger
22 h · SÖKO COMEDY
EL MONAGUILLO
¿Solo lo veo yo?
Preu entrades: 15 € - 19 €
Lloc: Sala Gran del Casino
Organitza: Söko Agency

Diumenge 22
09.30 h · xx pujada al
farell 2019
Memorial Quim Camps
Org.: Montbui Racing Vallès
10 h · PORTES OBERTES
NOVA ESCOLA DE TENNIS
CN CALDES
Portes obertes de l’Escola de Tennis
del CN Caldes, amb la nova direcció
de Valentín González-Galino.
Lloc: Escola de Tennis CN Caldes
12 h · CASTELLERS
Actuació dels Castellers de Caldes
a la Diada de Tardor dels castellers
de Cerdanyola del Vallès
Lloc: Plaça de l’Abat Oliba,
Cerdanyola del Vallès
18.30 h · XII CICLE DE
TEATRE DE TARDOR
GERMANES, de Carol López.
Lloc: Sala Gran del Casino
Organitza: Casino de Caldes

DIlluns 23
17 h · Cicle Viure
i Apendre
Relaxar cos i ment. A càrrec del
Sr. Miguel Angel Gancedo i la Sra.
Mónica Miguélez
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: Coord. de la Gent Gran

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Farmàcia Brunat 93 865 26 45 · C. Folch i Torres, 4
Farmàcia Codina 93 865 00 97 · C. Forn, 5-7
Farmàcia La Rotonda 93 865 58 98 · Pl. Lluís Companys, 4
Farmàcia Neus 93 862 21 93 · C. Santa Teresa, 8
Farmàcia R.T. M. 93 865 41 46 · Av. Pi i Margall, 36
Farmàcia Ruano 93 865 05 66 · C. Sabadell, 45
Farmàcia Tarruell 93 865 09 97 · C. Sant Ramon, 7
		
Farmàcies de guàrdia (de 22 a 00:30 h). A partir de les 22 h, acabat l’horari
habitual de cada farmàcia, i en cas d’urgències farmacològiques, cal trucar a
la Policia Municipal (T| 93 865 41 41). Allà us informaran de la farmàcia de torn,
que obrirà per prestar-vos el servei fins a les 00:30 h. A partir de les 00:30 h, el
servei de guàrdia es deriva a la Farmàcia Viñamata (c. Museu, 20; Granollers).

DImecres 25
18 h · TROPA CREATIVA
PER A JOVES
Espai de creativitat
(escriptura i lectura)
Lloc: Biblioteca de Caldes
Organitza: Biblioteca de Caldes

DIvendres 27
18 h · HORA DEL CONTE
Els contes de la Sara.
A càrrec de Sandra Rossi
Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca
de Caldes de Montbui
Organitza Biblioteca de Caldes

Records calderins: troba les 7 diferències

Calderins i calderines col·laborant en la
confecció de les catifes de flors. A la imatge
moment de creació d’una catifa situada al
carrer del Forn. > j. serra

19.30 h · PRESENTACIÓ
LLIBRE
“Escriure sense por: Manual
d’escriptura creativa” de la
Raquel Picolo
Lloc: Sala d’Actes de la
Biblioteca de Caldes
Organitza: Biblioteca de Caldes
de Montbui

Diumenge 29
19 h · ACTE INAUGURAL
NOU CURS UNIVERSITAT
POPULAR
A càrrec de Miquel Izard
Lloc: Cafè del Centre
Organitza: Universitat Popular
de Caldes de Montbui

DIlluns 30
19 h · CLUB DE LECTURA
Xerrada sobre l’obra “Días de
Nevada”, de Bernardo Atxaga.
Cal inscripció prèvia al Club de
lectura per poder-hi participar.
Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca
de Caldes de Montbui
Organitza: Biblioteca de Caldes
de Montbui

La frase de la quinzena

“Viure és com avançar per un museu: és després
quan comences a entendre el que has vist.”
> Audrey Hepburn
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Curiositats

Historiador

Raimundo
Garcia
Carrera

És un pou de saviesa. Arracona a casa seva publicacions
antigues, llibres, plaques de cava, caixes metàl·liques,
monedes, llibres. Sort que la casa és prou gran, fa
uns 170 metres quadrats. Ara mira de posar ordre
a tot el material que atresora i està classificant tot
el seu arxiu, que és la història viva de Caldes

Jordi Rius

Q. PASCUAL

· Vas néixer en un balneari que ja no
existeix, les Termes la Salut…
A l’habitació número 16, el 29 de febrer
de 1944. El balneari ocupava l’espai de
la meitat del que és actualment l’Ajuntament i l’actual plaça Onze de Setembre. L’establiment era el negoci de la
família. Vaig ser hoteler fins el 1998 i
em vaig dedicar al negoci de casa.

“ Soc una persona
que no para mai quieta.
M’haig de moure,
sinó explotaria”

Del 17 al 30 de setembre de 2019

· D’on et va venir aquest interès per
la història local?
El tema va començar com una tonteria.
Un dia de fa quasi fa quaranta anys,
perquè són els anys que fa que em dedico a la història local, em trobava a
l’Ajuntament per demanar un permís
d’obres. A la cua, darrere meu, hi havia
dues dones més grans que jo que venien a demanar informació sobre el tren
de Caldes perquè els seus avis hi havien treballat. Vaig pensar com era possible que no en sabessin res, quan Caldes va tenir el segon tren d’Espanya
després de la línia Barcelona-Mataró,
que datava del 1880. Va durar fins al
1932 i durant la Guerra Civil va funcionar durant un temps. Vaig tardar nou
mesos a fer el llibre sobre el Calderí, la
història del ferrocarril Mollet-Caldes.
· I així fins a 18 llibres publicats
Sí, he publicat llibres sobre els carrers
de Caldes, les bruixes de Caldes, les esglésies i capelles romàniques del poble,
el Llibre de Privilegis de Caldes, els pri-

mers agricultors del neolític, la història del barri de La Bolera, he escrit la part de Caldes del diccionari
biogràfic Alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental i les llegendes de la vila.
· Cada quan publiques?
Depèn. Estic escrivint un llibre i,
de cop, m’apareix un altre tema
que m’apunto. Pot ser que treballi en dos temes alhora. Ara estic
posant en ordre tot el meu arxiu.
· També ets col·leccionista...
Sí. Tinc plaques de cava, monedes.
Fins feia ara segells, però no tinc
paciència per ordenar-los. He fet de
tot en aquesta vida: he fet de professor de karate, he restaurat durant molt de temps mobles antics…
· Però en quin moment descanses?
Descanso molt poc. Soc una persona que no para mai quieta. Ara mateix estic parlant amb tu i ja estic
barrinant què haig de fer. M’haig
de moure, sinó explotaria. I segurament moriré explotant.
· Però potser contagies aquesta
manera de fer?
Costa molt de contagiar. Si vas als
bars, els joves parlen de futbol,
dones o cotxes. Però no els parlis
de llibres. Em trobo molt sol perquè dona molta feina, la recerca.
Un dels darrers llibres que vaig escriure, sobre les llegendes de Caldes

de Montbui, va portar molta feina.
I quan el llibre ja estava imprès, encara em va sortir una altra llegenda.
· A més, la història local de Caldes és un terreny per explotar…
Ara potser hi ha 50 o 60 llibres
sobre Caldes. Sense anar més
lluny, el nom dels carrers de Caldes. Quan passeges pels carrers
del poble, de vegades no saps el
perquè del nom. I jo vaig fer un llibre sobre els noms dels carrers.
Una curiositat, el carrer Homs. El
rètol està equivocat i hauria de dirse Oms en honor a Agustí Oms i
Novau, que va portar el tren a Caldes. Algú que feia el nomenclàtor
es deuria equivocar a l’hora de
posar el nom del carrer.
· Pel que fa a la premsa calderina, tens totes les publicacions
que han sortit des de 1887?
El 1885 apareix la premsa local a nivell mundial i dos anys després Caldes ja comptava amb un diari, El caldense. Després ja va aparèixer El eco
caldense, La veu de Caldes, La veu de
la comarca calderina, La verdad, L’esbarjo, El jorn, El Farell. El 1935 s’acaba tot amb l’arribada de la guerra.
Acabada la guerra, apareix el setmanari Montbui de 1944, encara que
va tenir una primera època el 1925.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

