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Els mítics Faemino 
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Laia Balart compagina 
estudis i hoquei a la 
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Primera proposta 
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Els veïns que viuen prop de Can Cararac van impedir l’accés de camions el passat divendres 20 de setembre. A la imatge, el propietari de l’explotació, Toni Pérez, davant dels manifestants. > A. sAn Andrés

Segueix el problema
L’extracció d’àrids a Can Cararac continua sense resoldre’s  
>P02-03
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Fa més de 20 anys de 
l’explotació a la finca 
amb tot un seguit 
d’irregularitats

la finca de Can Cara-
rac es va començar 
l’explotació d’àrids fa 
uns 23 anys i amb un 
camí ple d’irregulari-

tats que ve de lluny. Aleshores, el ti-
tular de l’activitat extractiva de Can 
Cararac era Àrids Pérez, que va le-
galitzar la concessió administrati-
va a través de la Direcció General 
d’Energia i Mines. Ja en aquell mo-
ment quedava clar que la concessió 
només era per a extracció d’àrids i 
per reomplir després el forat amb 
terres netes. Paral·lelament, l’Ajun-
tament de Caldes, llavors en mans 
de CiU, i l’empresa van signar un 
conveni per dotar de versemblan-
ça urbanística l’activitat. 

El 1999, amb el PSC al govern, 
l’aleshores alcaldessa Montserrat 
Domènech va emetre un decret en 
què retirava l’autorització a l’empre-
sa Àrids Pérez per entendre que s’hi 
feien abocaments impropis. En plena 
revisió de Pla d’Ordenació Urbanístic 
Municipal (POUM) el consistori va 
decidir deixar fora de l’ordenació les 
activitats extractives. L’empresa va 

Can Cararac, el problema que       s’enquista

A
Jordi Rius

recórrer amb un contenciós adminis-
tratiu i va aconseguir una sentència 
que declarava la nul·litat del pla, ja 
que no s’havia tramitat d’acord amb 
la directiva d’avaluació ambiental 
de plans i de programes. El nou text 
refós del POUM del 2009 recollia la 
possibilitat d’autoritzar extraccions 
al municipi, però amb la prèvia au-
torització d’un pla especial i un per-

mís d’obres, una llicència que és com-
petència municipal. Entre el 2013 i 
el 2016, l’Ajuntament va obrir diver-
sos expedients sancionadors al pro-
motor de l’activitat –des del 2007  ja 
amb el nom de GDP Recycling Pro-
cess– per abocament d’impropis.

EL DARRER ANY
Un decret d’alcaldia de novem-

Tot i que els veïns van barrar el pas als camions a Can Cararac el 20 de setembre, els vehicles van seguir accedint-hi hores més tard. > A. sAn Andrés

bre del 2018 va ordenar el cessa-
ment de l’activitat a Can Cararac 
fins que l’empresa no presentés el 
pla especial i va imposar una san-
ció. El març del 2019 un nou decret  
d’alcaldia va posar una altra multa 
i va ordenar el precinte de l’acti-
vitat. GDP Recycling Process va 
presentar un recurs de reposició 
que va paralitzar el precinte fins 

ReSIDUS | CroNologIA

que es va desestimar, el 12 de juny 
del 2019. Llavors, la policia local va 
precintar l’activitat per segon cop 
en tres mesos. Però el precinte va 
durar poc, exactament quatre dies, 
ja que l’empresa el va trencar i va 
reiniciar l’activitat. 

L’Ajuntament va decretar un 
nou tancament al juliol i va anunci-
ar el 18 de setembre que precintava 

“Nosaltres demanem que es regularitzi 
la situació. Aquest Ajuntament està 
entomant la situació amb prudència però 
amb fermesa, utilitzant totes les mesures 
que ens habilita la normativa vigent”

Isidre Pineda / ErC

“Farem una petició a Territori i Medi Ambient 
i una pregunta parlamentària a través del 
nostre diputat Jordi Terrades perquè es faci 
una anàlisi dels sòls. La via que s’ha de seguir 
és la política, la judicial tarda molt”

Carla Millán / PsC

“Nosaltres denunciem que no s’hagi fet cap 
querella davant del trencament del precin-
te, perquè és un delicte. Denunciem públi-
cament que no s’està fent res i l’Ajuntament 
està sent còmplice d’aquesta situació”

Marta Barnils / CUP

“El nostre partit es posa a disposició 
del consistori per buscar una resposta 
conjunta, amb tots els grups municipals, 
per tal d’exercir la màxima pressió als 
estaments superiors”

Pere Morcillo / JxCat Caldes

“Des de l’Ajuntament ja s’hauria d’haver 
fet un pla de control municipal d’aquestes 
activitats. Com a calderins ens preocupa el 
nostre entorn en el present i sobretot el futur 
mediambiental i paisatgístic del poble”

Montse Romano / PP
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Uns vint-i-cinc veïns es van concentrar fa uns dies davant l’entrada de GDP Recycling Process. > A. sAn Andrés

Els veïns paralitzen l’activitat
L’activitat extractiva de l’empresa 
GDP Recycling Process al recinte 
de Can Cararac es va veure para-
litzada el dia 20 de setembre per 
un grup d’uns 25 veïns que van ta-
llar el pas d’entrada i sortida dels 
camions durant bona part del matí.
L’acció veïnal es va produir després 
que empresa hagués trencat per ter-
cera vegada el precinte de l’Ajunta-
ment i continués amb l’activitat.
La mobilització, al voltant de les 
7.30 del matí, va col·lapsar el camí 
frenant la sortida d’un parell de 
camions i l’entrada de tres més, 
a banda d’alguns vehicles més de 
l’empresa GDP.
Des del primer moment del matí, 
els Mossos d’Esquadra i la policia 
local de Caldes van negociar amb 
les dues bandes per trobar una so-
lució al conflicte, amb una repre-
sentació de dos manifestants i del 
gerent de l’empresa, Antoni Pérez, 
que va refusar fer declaracions fins 
que “no s’acabi tot el procés”.
Abans de recollir la pancarta, en 
què es podia llegir “prou aboca·
ments il·legals, salvem l’entorn 
de Caldes”, un dels representants 
del grup veïnal, Toni Altaió, va ex-
plicar que “som un grup de veïns 
preocupats per aquesta activi·
tat, hem vingut per fer evident 
que l’ordre de precinte s’està 

trencant cada dia”.
“Des que hi ha precintes, l’ac·
tivitat és continuada” explicava 
Altaió, que va remarcar que les ac-
tivitats extractives tenen diferents 
permisos, “d’una banda, una au·
torització sectorial específica 
amb una concessió administra·
tiva per a l’aprofitament del re·
curs mineral o geològic i amb un 
pla especial i llicència urbanís·
tica que empara aquesta activi·
tat. Aquesta activitat té la con·
cessió, però no té el pla especial 
ni la llicència urbanística”.
El portaveu del grup va afirmar que 
“com que falten el pla i la llicèn·
cia, tots els abocaments són il·
legals, des de la nostra perspec·
tiva. Aquí només es pot extreure 
sauló i la part no comercialitzable 
s’hi pot tornar a dipositar, a més 
de portar terres netes. Hi ha di·
versos expedients sancionadors 
que detecten que s’hi han fet abo·
caments d’impropis –terres que 
no estan netes ni autoritzades– i 
a més a més disposem de materi·
al gràfic d’aquests abocaments”.
Segons Altaió, els impropis docu-
mentats gràficament “són plàstics, 
material de construcció, derivats 
d’amiant” i els no documentats, 
“materials químics, fangs de de·
puradores o cendres de forn”.

El grup va reclamar durant el matí 
la presència de l’alcalde, Isidre Pi-
neda, que es va excusar per proble-
mes d’agenda, però que poc després 
rebia els manifestants al consisto-
ri, que van sortir en comitiva fins 
a l’Ajuntament. Instants després, 
l’activitat empresarial va continuar.
Pineda va declarar després de la 
reunió que “és un tema recur·
rent. Hem exigit al titular que 
compleixi tots els requeriments 
legals per desenvolupar l’acti·
vitat extractiva. Els requeri·
ments van començar a finals 
de l’any passat i van seguir amb 
una sèrie de multes que van de·
sembocar en un decret d’alcal·
dia que instava al tancament i 
precinte de l’activitat”.
L’alcalde va tornar a insistir que 
“s’aturin les activitats i es lega·
litzin les actuacions” i va afegir 
que “mentrestant som prudents 
i esperem les mesures cautelars 
que dicti la justícia, que determi·
naran el futur d’aquesta activitat, 
que és legalitzable, però que ne·
cessita una sèrie de permisos mu·
nicipals per seguir funcionant”.
Al final del dia, el consistori va tor-
nar a clausurar, per quarta vegada 
aquest any, les instal·lacions explo-
tades per GDP Recycling Process. 
> A. sAN ANDRés

per tercera vegada l’explotació. El 
precinte va tornar a durar poc per-
què al migdia l’activitat i l’entrada 
de camions a la finca es va tornar a 
reprendre. En tot cas, l’Ajuntament 
va anunciar després del trencament 
del precinte que “seguirà fent ús de 
tots els mecanismes legals al seu 
abast per aturar l’activitat fins la 
seva definitiva legalització”.

A més del precinte, l’Ajunta-
ment “ha demanat mantenir con·
verses amb la Direcció General 
de Mines de la Generalitat de Ca·
talunya per requerir més control 
sobre l’extracció d’àrids i la repo·
sició d’arbres a Can Cararac”, va 
assegurar la primera tinent d’alcal-
de de Caldes, Núria Carné.

Segons la normativa urbanís-
tica vigent, l’extracció d’àrids a Can 
Cararac és una activitat legalitza-
ble pendent de la tramitació d’un 
pla especial i l’obtenció de la llicèn-
cia d’obres municipal. La tramita-
ció del pla especial, que ha de fer 
l’empresa, “permetria a l’Ajunta·
ment proposar més mecanismes 
de control sobre l’activitat, però 
no il·legalitzar·la”, matisa Carné .

L’empresa va denunciar l’ordre 
de tancament al jutjat del juliol i va 
demanar unes mesures cautelars 
que li permetin mantenir l’activi-
tat a l’espera de la resolució judicial.

PLA EsPECIAL
I LLICÈNCIA D’OBREs
El segon tinent d’alcalde i regidor 
de Planejament Territorial, Jaume 
Mauri, va apuntar que “un pla es·
pecial per a una activitat és, per 
exemple, una llicència d’obres 
d’una casa. El ciutadà ve a l’Ajun·
tament, diu que vol fer una casa, i 
ha de presentar un projecte de la 
casa que vol fer. Aquest projecte 
s’ha d’ajustar a la llei, i després 
l’Ajuntament li dona la llicència 
d’obres per fer·la. Amb l’activi·
tat extractiva, el pla especial és el 
projecte –diu com es farà l’extra·
cció, com es farà la reposició, com 

MOBILITZACIÓ | 20 DE SETEMBrE

es farà el replantat dels arbres, 
etc.”. Com aquest pla especial no 
existeix, “nosaltres no li donem 
la llicència municipal d’obres i, 
per tant, no pot tenir activitat”.

El 26 de setembre el jutjat 
d’instrucció de Granollers va de-
sestimar les mesures cautelars i 
GDP Recycling Process ha aturat 
l’activitat segons ha confirmat l’ins-
pecció de la policia local.

ELs VEÏNs DEMANEN
Més FERMEsA
Els veïns, després que l’Ajunta-
ment ordenés el tercer precinte, 
van anunciar davant la porta de 
l’Ajuntament que des del 2008, l’ex-
tracció d’àrids ha seguit funcionant 
sense llicència d’activitats. “És 
com si poséssiu una residència 
d’avis sense llicència, us la tanca·
rien immediatament. Doncs aquí 
això no ha passat”, sentenciava un 
dels veïns, Josep Fontcuberta.

Els veïns van denunciar que 
a Can Cararac s’han anat sobrepo-
sant terres “amb un control pràc·
ticament nul”. “De vegades hi ha 
hagut denúncies d’abocaments im·
propis com runes, vàters, uralites, 
ferros i productes químics”, apun-
tava Fontcuberta. L’Ajuntament, per 
iniciativa pròpia i pressió dels veïns, 
“va intentar posar les coses en 
ordre. D’alguna manera, li va dir 
al propietari que fes el que tocava 
fer, que és el pla especial. L’Ajun·
tament va decidir tancar l’explo·
tació mentre no es complís la lega·
litat”, assegurava el veí. Tot i això, 
l’explotació ha estat paralitzada tres 
cops “però l’empresa ha seguit tre·
ballant obrint un accés addicional 
nou a l’explotació i, per tant, sal·
tant·se la llei. Se salten un decret 
de tancament i això és un delic·
te”. Per tot això, els veïns conside-
ren que l’Ajuntament “hauria de fer 
una querella criminal per aquest 
trencament de precinte” ja que es 
troben que “l’Ajuntament està po·
sant denúncies administratives”.
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Ajuntament de Cal-
des i la cooperativa 
La Dinamo van pre-
sentar dimecres pas-
sat el projecte d’habi-

tatge cooperatiu en cessió d’ús que 
el consistori planteja sobre el solar 
situat entre el carrer Nou i la Plaça 
Onze de Setembre, un espai actual-
ment condicionat per a ús públic.  

La manca d’habitatge acces-
sible a Caldes és un dels problemes 
més preocupants per a tothom que 
vulgui accedir a un domicili al terme 
municipal, on els preus s’han dispa-
rat en el lloguer i en la compra. Són 
molts els que han de marxar a pobla-
cions de la rodalia a causa de la falta 
de preus competitius –la poca oferta 
que hi ha és a preus, sovint, desor-
bitats–, motiu pel qual el consistori 
planteja aquesta opció després de 
confeccionar un pla de viabilitat per 
a l’espai ofert. Actualment, a la vila 
“hi ha molta demanda i poca ofer·
ta” com va reconèixer l’alcalde Isi-
dre Pineda durant la presentació, en 
què els membres de la cooperativa 
Fundació La Dinamo, Ferran Agui-
ló i Lali Daví, van presentar les líni-
es mestres sobre com funciona un 
projecte associatiu d’aquesta mena. 

L’habitatge cooperatiu planteja 
la construcció d’un edifici de pisos, 
d’entre 15 i 18 habitatges, amb zones 

l’Ajuntament ofereix un solar per a construir-hi 
un edifici cooperatiu d’entre 15 i 18 habitatges

Ferran Aguiló, de la Fundació La Dinamo, explica les línies mestres del projecte al parc Onze de setembre. > A. sAn Andrés

d’ús comú com bugaderies, horts 
ecològics o zones d’esbarjo –que es 
crearan a partir dels habitants inte-
ressats en el projecte– on La Dinamo 
farà el seguiment del projecte, dona-
rà suport i guiarà amb ponències i 
reunions la cooperativa que aconse-
gueixi guanyar el concurs. La cessió 
de l’espai té com a principal requeri-
ment que la construcció sigui a càr-

hABITATge | CArrEr Nou - PlAçA oNzE DE SETEMBrE

El consistori i Fundació La dinamo presenten les línies mestres del projecte de construcció per a cooperatives

Aquest any la cercavila escolar portava el lema ‘Camina amb nosaltres’. > M. CLAPErs

Durant l’última setmana de setembre a Ca-
talunya se celebra la Setmana de la Mobili-
tat Sostenible i Segura, que té per objectiu 
conscienciar i promoure els hàbits de mo-
bilitat més sostenibles, segurs i saludables, 
com són els desplaçaments a peu, en bici-
cleta o en transport públic, per millorar la 
qualitat de l’aire i la reducció de la contami-
nació. Amb aquest objectiu, les diferents es-
coles calderines van animar els alumnes i les 
seves famílies a moure’s de manera més sos-
tenible. Participant en les Cercaviles Esco-
lars, aquest any amb el lema “Camina amb 
nosaltres” s’ha convidat l’alumnat a arribar 
a l’escola caminant d’una forma divertida.
Aquest any hi han participat l’Escola Pia, El 
Calderí, El Farell, i l’Escola Montbui. La pri-
mera escola a fer aquesta cercavila va ser 
l’Escola Pia el dimarts dia 24 de setembre, 
en què més de dues-centes persones, entre 
alumnes i acompanyants, van sortir del parc 

de l’Estació, punt de trobada, a dos quarts 
de nou del matí i es van dirigir cap a l’escola 
seguint el grup d’animació musical La Tona, 
que va dinamitzar el recorregut amb músi-
ca i missatges per conscienciar els alumnes 
i les famílies de la importància d’anar a peu, 
tant per la seva salut com per la del planeta.
També es va destacar la importància de fer 
el recorregut d’una manera segura, passant 
pels passos de vianants o creuant els car-
rers i demanant ajuda als agents de la policia 
local si es troben davant d’alguna incidència. 
Des de la Regidoria d’Espais Públics i Mobi-
litat es treballa per fomentar una mobilitat 
sostenible, neta i segura, i es vol facilitar que 
els desplaçaments per la vila puguin ser més 
segurs, autònoms i agradables.
Els camins escolars faciliten que els despla-
çaments a peu dels nens i nenes passin per 
uns itineraris flexibles, accessibles i senzills 
fins a arribar al seus centres escolars.

MOBILITTA | CErCAvIlA

Millor a peu, en bicicleta o en transport públic

rec d’un grup cooperatiu. 
L’estudi demanat per l’Ajunta-

ment a la Diputació creu viable el 
projecte de cessió d’ús del terreny 
municipal, sempre que estigui vin-
culat al terreny entre 50 i 75 anys, 
tot i que abans s’haurà de preparar 
el plec de bases en què es definiran 
totes les característiques per acce-
dir al concurs públic, a més de re-

dactar un reglament de règim in-
tern i uns estatuts de funcionament 
per regular l’espai per viure.

PROJECTE DE FUTUR
Lali Daví va destacar que aquests 
projectes “són a quatre o cinc 
anys vista”, i calcula per l’experi-
ència en altres projectes a Cata-
lunya que la inversió inicial ronda 
dels “18.000 als 25.000 euros ini·
cials, amb un pagament mensual 
d’uns 500” tot i que l’import pot 
variar en funció del projecte. 

Aquest sistema de construc-
ció és comú al nord d’Europa, on 
Dinamarca, Regne Unit, Alemanya 
i França en els darrers anys han 
iniciat projectes d’aquesta mena, 
són més sostenibles amb el medi 
ambient i sovint amb una “reduc·
ció de la petjada ecològica de fins 
a un 70%” com afirma Aguiló, re-
sident en un d’aquests projectes a 
la ciutat de Barcelona.

La recuperació de la vida de 
poble i de valors en la convivència, 
avui dia perduts, és una altra de les 
intencions d’aquests tipus de pro-
jectes, en què les zones d’ús comú 
de l’edifici permeten la interacció 
veïnal. A banda, no queden enrere 
la modernitat i la integració tec-
nològica, ja que el teixit coopera-
tiu permet una inversió superior 
en domòtica que redueix al màxim 
la despesa energètica i converteix 
l’edifici en un espai autosuficient.

Albert San Andrés

“La inversió inicial ronda 
dels 18.000 als 25.000 
euros, amb un pagament 
mensual d’uns 500 euros.”

Lali Daví
Membre de la Cooperativa 
Fundació La dinamo

L’

Els alumnes calderins participen en la setmana de la Mobilitat sostenible i segura per promoure millors hàbits
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La Fundació Santa Susanna va organitzar la 3a Caminada per l’Alzhe-
imer per conscienciar de la importància de l’estil de vida en la pre-
venció de la demència amb una caminada el divendres 20 de setem-
bre al matí. Un grup de 40 participants va gaudir dels entorns de la 
vila passejant des de la Fundació fins al Remei, i d’allà fins al parc 
de l’Estació, on s’hi van sumar un grup de 20 usuaris i treballadors 
de la Fundació d’Acollida Santa Susanna i la Fundació Sociosanità-
ria Santa Susanna. Durant la passejada es van realitzar activitats 
per prendre consciència de la importància de l’estil de vida en la 
prevenció de l’aparició de la demència. Aquesta activitat s’emmar-
ca dins del Programa d’Atenció a la Memòria de la institució, el qual 
contempla actuacions de prevenció, de detecció i atenció a les situ-
acions de vulnerabilitat. En la inscripció, els participants van fet un 
donatiu de 3 € que anirà destinat a la compra de material per al Pro-
grama d’Atenció a la Memòria.

L’alcalde de Caldes va ser nomenat president de l’organització a l’as-
semblea general ordinària celebrada el dia 25 de setembre on abans 
havia estat secretari de la junta executiva. La vila calderina és soci 
col·laborador de l’FCCD des de l’any 1993 i actualment és membre de 
les comissions de treball de Drets Humans i Sàhara. En la convoca-
tòria 2018, que es va dur a terme actualment, el municipi va fer una 
aportació de 54.703 € per a projectes coordinats pel Fons a Uganda, 
El Salvador, el Senegal, Amèrica Central, el Marroc i el Sàhara Oc-
cidental. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament està for-
mat per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes 
que destinen una part del seu pressupost a finançar accions de coo-
peració al desenvolupament i de solidaritat amb els pobles dels paï-
sos més desfavorits.

SALUT | fuNDACIó SANTA SuSANNA SOLIDARITAT | NoMENAMENT

Caminada per l’Alzheimer Isidre Pineda, president del 
fons Català de Cooperació

L’activitat va contar amb la participació de 40 persones. > CEdIdA Pineda a les Rambles de Barcelona amb els membres del Fons. > CEdIdA  > CEdIdA

eQUIPAMeNT | ESPorT

Nova pista esportiva 
per a l’Institut 
Manolo Hugué

L’institut calderí comptarà a par-
tir d’ara amb una pista esportiva 
remodelada amb un accés inde-
pendent amb l’objectiu d’obrir-la 
fora de l’horari lectiu a entitats 
i col·lectius del poble que ho de-
manin per a ús esportiu, cultu-
ral o social. Amb una inversió de 
155.303,16 € s’han renovat el pavi-
ment i l’enllumenat de la pista, s’ha 
col·locat una nova tanca exterior i 
s’ha construït un nou accés des de 
l’avinguda Fontcuberta.
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es de la CUP volem 
agrair a les veïnes i 
al moviment popular 
les accions dutes a 
terme per denunciar 

la problemàtica de Can Cararac.
Celebrem que l’equip de Govern 
atengui les reclamacions populars, 
però precintar una vegada i una 
altra l’activitat il·lícita no resoldrà 
el problema quan el mateix 
promotor ha afirmat que se saltarà 
els precintes. L’encoratgem a 
emprendre accions contundents i 
a posicionar-se, ja que diu que es 
manté neutral entre les veïnes i 
l’empresa. Nosaltres, com hauria de 
fer l’Ajuntament, triem les veïnes.
L’equip de Govern només parla 
de legalitat, però nosaltres també 
parlem de defensar el territori. 
Existeixen indicis que s’estan 
produint abocaments d’impropis, 
i no seria el primer cop que 
el promotor és caçat en plena 
activitat, segons imatges emeses 
en mitjans com TV3. Tanmateix, 
les multes que se li han posat fins 
ara són insignificants al costat 
dels ingressos que deu percebre 
pels abocaments que realitza.
I és que en lloc de ser sancionats 
els que ataquen el territori, ho 
acabem sent les que el defensem. 
A l’acció duta a terme el 20 de 
setembre passat per les veïnes a 
la porta del recinte, la policia ens 
va amenaçar amb ser denunciades 
per coaccions. Coaccions a qui 
continua amb una activitat 
precintada per la mateixa policia?
Recordem que la Generalitat i 
alguns departaments relacionats 
amb Medi Ambient són en mans 
d’ERC. Exigim que s’efectuïn els 
contactes i accions corresponents, 
que es traslladi el problema a 
òrgans superiors, ja que l’acció 
local s’ha demostrat insuficient. 
Entenem que aquesta tasca hauria 
d’iniciar-la l’equip de Govern, 
però si no ho fa en les properes 
setmanes, des de la CUP estem 
disposades a tirar-la endavant 
acompanyades de les veïnes.
Recollint, doncs, les seves 
demandes, s’han de fer proves 
dins i als voltants de la instal·lació 
de Can Cararac: aixecaments de 
terres, sondejos amb perforació, 
amb escàners, que busquin punts 
calents a la zona.
L’equip de Govern sap que hi ha 
veïnes disposades a donar-li un 
cop de mà. De fet, fa anys que 
ho fan sense alçar la veu. Que 
col·labori amb la ciutadania, amb 
nosaltres, amb tota la oposició que 
s’hi vulgui sumar. És hora d’actuar.

CUP - Caldes

D
Salvem l’entorn
de Caldes

a fa dos anys i no 
ho oblidarem mai. 
Molts de nosaltres 
tenim frames, 
imatges gravades a la 

memòria de diferents moments que 
vam viure aquell dia, fins i tot els 
dies abans, del referèndum de l’1-O.
Començàvem el dia ben d’hora 
ben d’hora, era negra nit i el vam 
acabar també de nit. La sensació 
era que aquell dia el temps es 
dilatava. Amb les primeres imatges 
que arribaven de la violència que 
aplicava la Policia Nacional i la 
Guàrdia Civil espanyola contra 
la població que només anava 
a exercir el seu dret a vot, la 
impotència se’ns posava a tots al 
cos, la tensió i l’alerta era màxima 
i les hores no passaven. Els minuts 
eren llargs com una mala cosa i 
les vuit del vespre -hora en què 
es tancaven els punts de votació- 
semblava que no arribava mai...
Els pobles units, la gent defensant 
els locals de votació, inventant 
mil i una estratègies per salvar 
les urnes... i Caldes no va ser una 
excepció. Quan per fi es va fer el 
recompte, aquí  hi va guanyar el SÍ 
al referèndum d’autodeterminació 
de Catalunya i amb una plaça del 
Lleó plena a vessar, les paperetes 
van començar a caure per les 
finestres de l’Ajuntament, i molts 
cantàvem a ritme de música. Un 
moment, que semblava d’explosió 
d’alegria però que passat el temps, 
s’evidencia que era sobretot de 
distensió i de descompressió 
després de tanta tensió continguda 
i que intentava superar el regust 
de la impotència. El «mal» que 
ens van fer aquell dia i el que vam 
aprendre no ho oblidarem mai i 
perquè en quedi constància, un any 
més tard, el 2018, vam inaugurar la 
plaça de l’U d’Octubre al centre de 
Caldes de Montbui per homenatjar 
i agrair a totes les persones 
que gràcies al seu compromís 
amb la democràcia i la llibertat 
van fer possible el referèndum. 
Entre ells, Raül Romeva, Medalla 
d’honor de la Vila, que com altres 
també empresonats o a l’exili està 
pagant un preu altíssim, privat 
de llibertat en presó provisional 
des de fa quasi dos anys. No han 
entès que tot i la repressió de 
l’estat espanyol seguim alçats 
pacíficament i que els nostres 
valors i anhels democràtics no 
canviaran? Reivindiquem doncs 
el dia que el poble unit va vèncer 
un estat feble que només sabia 
donar cops de porra. I estiguem 
desperts que necessitarem tornar 
a fer pinya pels dies que vindran. 

a setmana passada 
va estar carregada 
d’accions i activitats 
per conscienciar 
sobre l’emergència 

climàtica i per sensibilitzar sobre 
la necessitat de col·laborar entre 
tots i totes en la defensa del nostre 
medi ambient. Especialment 
els i les nostres joves han iniciat 
un moviment que deixa clar a 
tota la classe política que no 
són el futur sinó el present que 
millor defensa el nostre planeta.  
Sumant-nos a aquesta onada 
de reivindicacions des del PSC 
de Caldes hem volgut seguir la 
consigna “Pensa en global i actua 
de forma local” i promoure pel 
proper ple de l’Ajuntament una 
moció declarant l’emergència 
climàtica al nostre municipi 
i consensuant una sèrie de 
mesures per fer de la nostra vila 
un lloc més sostenible i curós del 
medi ambient. D’aquesta manera 
continuarem la nostra defensa 
ecologista, que vàrem iniciar a 
la casa de la vila amb una moció 
sobre sostenibilitat i vehicles 
elèctrics durant l’anterior mandat.  
En aquest sentit, des del grup 
municipal socialista també 
anunciem que la nostra posició 
davant la situació de Can Cararac 
serà rotunda en matèria ambiental. 
Per aquest motiu, ja que entenem 
que hi ha un procés judicial en curs 
que cal respectar, i que el que es 
refereix a les llicències d’activitats 
és una situació regulable. El PSC 
encarem aquest conflicte des 
d’un vessant mediambiental, pel 
que treballarem per demanar un 
anàlisis del sòl i estudiarem la 
relació legal entre aquesta activitat 
i el seu entorn natural. Buscant 
sempre una protecció i defensa 
dels nostres espais naturals.

ijous passat, en la 
sessió plenària, el 
govern local va pre-
sentar una proposta 
per a la modificació 

del ROM, el reglament orgànic mu-
nicipal, per tal d’adaptar-lo a les di-
ferents normatives aprovades des 
de la seva entrada en vigor. Un re-
glament que compta amb deu anys 
d’antiguitat sense cap reforma 
substancial. El 2009 es va fer una 
revisió del reglament en què el PPC 
de Caldes de Montbui va presen-
tar un reguitzell de propostes i es-
menes, que sorprenentment no es 
van nombrar ens els antecedents 
de la proposta presentada pel go-
vern local d’ERC.
Compartim plenament que s’ha 
d’actualitzar el reglament, ja que 
els últims anys hi ha hagut modifi-
cacions legislatives força conside-
rables, per la implantació de l’ad-
ministració electrònica.
El que no compartim ni tampoc 
entenem és que per dur a terme 
aquesta modificació integral de 
l’actual ROM el govern local apos-
ta per tirar pel dret en solitari i no 
buscar el consens i la participació 
dels diferents grups municipals que 
composem el consistori, ja que en 
el punt tres de la proposta queda 
ben reflectit, “acordar que tots els 
grups municipals, amb veu però 
sense VOT, seran convidats a les 
reunions”. L’argument del govern 
és que les comissions han de ser 
paritàries i podria ser un galliner. 
Potser sí, Sr. alcalde, potser seri-
en poc productives, però segur que 
hi ha alguna fórmula per arribar al 
màxim consens i col·laboració de 
la resta de grups en la modificació 
d’un reglament municipal.
Nosaltres li proposem una manera, 
la convocatòria de juntes de por-
taveus, en què tots hi siguem per 
poder treballar les propostes i de-
batre les aportacions que es con-
siderin convenients per enriquir 
aquesta actualització.

ERC Caldes de Montbui PSC Caldes de Montbui PPC Caldes de Montbui

J L D
1 d’octubre, segon 
aniversari

Cuidar Caldes és 
protegir el nostre 
medi ambient

Tan sols és qüestió 
de voluntat

l dia 1 d’octubre del 
2017 vam aconse-
guir, entre tots, dur 
a terme l’acte de 
desobediència civil 

més gran que es recorda al nostre 
país. Vam posar en escac tot un sis-
tema que no entén que la diversitat 
és riquesa i la cultura és identitat.
És així de fàcil, reconeixement i 
respecte. Lluny d’això, l’Estat ha 
optat per una repressió duríssima 
vestida amb un relat fals de violèn-
cia. La detenció i empresonament 
de set membres dels CDR, justa-
ment ara, no és casual. I l’acusació 
de terrorisme (per possibles actes 
futurs) tampoc. La violència els és 
imprescindible per donar veracitat 
al seu relat i, així, denigrar el mo-
viment independentista situant-lo 
al nivell d’organitzacions terroris-
tes del passat.
Falten pocs dies perquè es conegui 
la sentència del judici al procés 
independentista. Una sentència 
que tots sabem des d’un principi 
que serà molt dura, exemplar. 
Imposaran un càstig brutal per 
tenir opinions diferents a l’statu 
quo que ells entenen com a únic.
D’una banda, aquests 
empresonaments volen infondre 
por i crear una atmosfera de 
desorientació als independentistes. 
Primer van eliminar els lideratges 
del moviment i ara van contra la 
gent del carrer per transmetre la 
idea de “ves amb compte, que demà 
seràs tu”. Així eliminen la gent 
més prudent de l’equació. I d’altra 
banda, volen escalfar l’ambient. 
Volen que els pocs que surtin a 
manifestar-se provoquin aldarulls, 
barricades i enfrontaments amb les 
forces de l’ordre per, així, poder 
tancar el cercle relacionant tot el 
moviment independentista amb 
terrorisme. No podem deixar que 
se surtin amb la seva. 
La nostra resposta ha de ser 
molt contundent, màxima, però 
absolutament pacífica. La unitat 
i el pacifisme ens han portat a on 
som ara. I serà la nostra capacitat 
de persistir (dins d’aquestes dues 
paraules) que ens faran avançar 
cap al nostre objectiu. Preparem-
nos per a la mobilització, sense por. 
La força ens la dona la raó.

Junts x Cat - Caldes de Montbui

E
Dos anys 
després…
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Ruta  Lawrence  
desitjada

‘1984’ de George 
Orwell i altres…          

> Quim Campistron

> Domènec Sánchez Riera  

Fa temps –molt de temps– que desit-
java que la fessin. Però Madrid cau 
tan lluny... Ells també tenen aques-
ta sensació, i no entenen perquè els 
és tan difícil venir a terres catala-
nes. Tanmateix, ara els havia sor-
git l’oportunitat de venir a Barce-
lona. Havien de presentar un libre 
sobre la biografia i tasca dels missi-
oners evangèlics britànics Ernest i 
Gertrudis Trenchard, desenvolupa-
da, entre altres llocs, a casa nostra. 
Van fer tasca en temps de la Segona 
República i pràcticament durant tot 
el franquisme. És un llibre impres-
cindible per saber com s’ho va fer 
per sobreviure durant la dictadura 

...com Un mundo feliz, d’Aldous Huxley, 
Fahrenheit 451, de Ray Bradbury i en-
cara hi podríem afegir  Don Quixot 
per la cremada de llibres o els llibres 
‘prohibits’ per el nazisme o per qual-
sevol altre ideari totalitari.
I perquè aquesta introducció pseudo-
literària? El meu sí, m’ha fet arribar 

Parlem-ne, i tant!
> Assumpció Ros*

Hem llegit amb atenció l’escrit de 
la Sra. Montserrat Canyameres pu-
blicat el 3 de setembre, en què ens 
demostra una vegada més l’interès 
de molts calderins i calderines per 
la vida de la Fundació. Moltes grà-
cies per l’afecte vers la nostra ins-
titució i els seus usuaris. 
Donant resposta a l’escrit, creiem 
que disposar d’una sala de vetlles 
al centre del poble és un avantatge, 
ja que facilita que molts calderins 
evitin desplaçaments i puguin aco-
miadar-se de persones estimades i 
acompanyar la família en aquests 
moments tan delicats. En els darrers 
mesos i anys ha anat millorant l’en-
torn proper del tanatori, però, així i 
tot, estem treballant en el futur tana-
tori de Caldes, que s’ubicarà al jardí.  
I certament, la sala del carrer Font 
i Boet es veu més buida perquè els 
residents poden gaudir d’altres es-
pais al centre. Volem omplir aquest 
espai altre cop d’activitats, aquesta 
vegada, relacionades amb la salut i 
la cura de les persones. 
A partir de Nadal, a la sala del carrer 
Font i Boet està previst que s’hi re-
uneixin els equips de professionals i 
el grup de voluntariat. També hi tin-
dran lloc els grups per acompanyar 
els familiars cuidadors, activitats per 
promoure el benestar dels usuaris, 
les trobades del club de lectura “Lle-
gir per sanar” i activitats obertes a la 

població per promoure hàbits saluda-
bles, com el cicle “Com podem millo-
rar la nostra salut” organitzat conjun-
tament amb l’Associació Jardí Santa 
Susanna, entre d’altres.
Hi seran benvingudes les persones 
que tinguin interès i/o necessitat per 
acompanyar i viure el propi procés 
d’envelliment i/o malaltia o del seu 
familiar. I tothom que vulgui compar-
tir el seu temps amb els residents, ja 
sap que té les portes obertes!
 
*Gerent de la Fundació Santa Susanna

una part de la dissidència del país: 
la cristiana. Exempt de triomfalisme, 
tracta amb honestedat i claredat les 
llums i ombres dels personatges cen-
trals, la seva animosa constància i es-
forços per tirar endavant la tasca a la 
qual van ser cridats, així com el recel 
d’alguns líders evangèlics que es van 
deixar entabanar per tabús, mals en-
tesos i interessats encasellaments. 
Coneixedors, els visitants, de l’exis-
tència de la Ruta George Lawrence, 
no volien perdre-se-la ara que tenien 
l’oportunitat. Ken Barrett és d’origen 
britànic, concretament de la regió de 
Cornualla. Fa la tira d’anys que, jun-
tament amb la seva muller, porten 
a terme, entre altres tasques, la de 
conselleria pastoral i ajuda social a 
Madrid i Alcalá de Henares. Al Ken, 
també se’l pot veure sovint a la Puerta 
del Sol de Madrid exposant l’Evange-
li a viva veu. El seu amic José Manuel 
Bartolomé regenta juntament amb la 
seva esposa una llibrería a Madrid (El 
Renuevo), que amb penes i treballs 
van tirant endavant dedicant-hi hores 
i servint els clients amb cura. 
Només els coneixia per referències, i 
tanmateix, des del primer moment és 
com si fes anys que ens coneguéssim 
a causa de la franquesa en el tracte. 
Van ser un grapat d’hores ben inten-
ses. Tot i el pronòstic real de pluja, 
vam poder fer la Ruta Lawrence se-
guint el pla B. A més, la vam comple-
tar admirant altres racons emblemà-
tics de Caldes, i es van adonar de la 
riquesa històrica i cultural del poble, 
així com del peculiar i diferenciador 
origen de la vila. I de xerrar ens en 

vam fer un fart, juntament amb una 
família amiga resident a Palau. 
Era engrescador veure l’interès que 
mostraren per conèixer la biografia 
de Lawrence, el seu llegat i influenci-
adors, i també quan els anava expo-
sant el meu viscut i apassionant pro-
cés de descobriment de fets i llocs de 
Caldes relacionats amb els Lawren-
ce. Val a dir que per al Ken el mis-
sioner galès no és un desconegut, i 
amb les seves intervencions durant 
les xerrades em va donar pistes per 
continuar investigant. Intueixo que 
hi haurà, si Déu vol, ocasions futures 
en què podrem gaudir de la conversa 
amb aquests dos nous amics, conver-
ses que es veuen amanides de tant 
en tant –sovint, a vegades– amb les 
expressions de l’humor sorneguer 
i amable del Ken que, un cop dites, 
com si no anés amb ell, fa cara de no 
haver trencat mai un plat. 

fins el dia d’avui a una edat que supo-
so que deu vorejar la senectut, si bé, 
com que aquest adjectiu no m’agrada 
gens, deixem-ho en vellesa; lamenta-
blement, això sí, amb la v baixa.
Si bé des de el punt de vista físic la 
cosa no és gens engrescadora, et 
permet, en canvi, gaudir des de la 
distància d’una perspectiva que no 
tindries de no haver-hi arribat; des 
d’aquesta atalaia pots anar veient 
els canvis que es van incorporant a 
la nostra societat.
De ben segur que tot el que plante-
jo serà més ben entès pels adults que 
no pas per la joventut, cosa que no pot 
pas ser d’altra manera, encara que, 
(penso) molt jovent s’hi pot sentir 
identificat (per què no?):
A la nostra joventut gaudíem d’uns 
valors ètics i morals; avui aquests van 
a la baixa per convertir-se en quel-
com... més material.
Els darrers ‘avenços’ de la soci-
etat, per poc que els analitzem, 
tots  atempten contra la persona-
litat del individu:
Els xinesos han tret el carnet de 
punts per determinar si un ciuta-
dà pertany a una determinada clas-
se, i això els permet uns determi-
nats privilegis.
Els tentacles d’Internet i succe-
danis cada cop arriben més lluny 
i sense adonar-nos-en anul·len la 
nostra personalitat, i cada cop en 
som més dependents.
Els ‘mangantes’ (perdó, magnats) ... 

>Podeu llegir l’artícle sencer
a www.calderi.cat
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Javier Cansado: “les nostres 
obres s’assemblen al jazz”

CASINO De CALDeS | ENTrEvISTA

Carles Martínez Calveras

· Et puc dir Ángel o millor Javier Ángel?
Com vulguis. Cansado també em val. 
 
- El teu nom ja és una contradicció?
Ara sí, perquè sóc hiperactiu. Però 
quan vam començar, Faemino era qui 
tirava de mi i era jo qui estava gaire-
bé sempre cansat. D’aquesta mane-
ra tan prosaica va néixer el sobrenom. 
 
- Com definiríeu el que feu?
Les nostres obres s’assemblen al pazz. 
Parteixen d’una estructura però el que 
hi passa sempre és diferent, sempre hi ha 
improvisació. Deixem espais oberts sobre 
els que inventem, això genera molta em-
patia perquè el públic percep que el que 
veuen és sincer. Sortim a divertir-nos i ens 
agrada que es converteixi en una festa. 

- El vostre humor passa de moda?
Diria que no. Si agaféssim un dels nostres 

primers espectacles i el féssim ara seguiria 
funcionant. Sempre hem utilitzat la conjun-
tura, mai ens hem basat en l’aquí i l’ara ni el 
que està de moda. Parlem de coses trans-
cendents en sentit temporal, no filosòfic. 
 
- I d’on neix aquest estil tan vostre?
Amb 15 o 16 anys Faemino i jo ja érem 
amics del barri de Carabanchel. Un dia
vam veure una pel·lícula dels Monty 
Python i vam flipar. Allà ens vam ado-
nar que podíem fer humor de coses in-
versemblants. Segurament tampoc ho 
sabríem fer d’una altra manera. És la 
nostra essència.
 
- Crida l’atenció l’amalgama de llen·
guatges dins dels vostres espectacles. 
Sou capaços de combinar expressions 
grolleres i gairebé vulgars amb cites fi·
losòfiques o referents històrics.
El que vam fer va ser introduir el llenguat-
ge de barri en l’univers Tip i Coll, per dir-
ho d’alguna manera. De fet, José Luis Coll 
venia a veure’ns sovint i en acabar ens deia 
‘Vosaltres sí que ho heu entès’. El que són 
les coses, gent com Tip i Coll, Chiquito, 
Gila, Rubianes... uns referents i còmics 
brillants que quan moren desapareixen 
totalment. S’obliden. És una pena, s’hau-
rien de fer homenatges constantment.  
 
· Heu notat que majoritàriament el 
vostre públic és masculí?
Empíricament és així. En el teatre, un 25% 
són dones i l’altre 75% són homes. Però 
el nostre comportament no és ni sexis-
ta ni dirigit a un públic masculí. No par-
lem des d’un punt de vista enfrontat, ni de 
sexe. Potser és una mica viril. Una teoria 

que em passa ara pel cap és que potser la 
dona actual prefereix un humor més con-
cret i el nostre tendeix a la imprecisió, no ho 
sé. També és veritat que ha anat canviant, 
al principi ens seguien encara menys dones. 
 
· La posada en escena és molt austera. 
Ho focalitzeu tot en la paraula?
Sí. I cada cop som més espartans. Sor-
tim de negre i amb tirants i ja està. Al 
final hi sumem una armilla i una copa de 
conyac. No saps com ens envegen Trici-
cle i La Cubana... [riures]
 
- És realment conyac?
I tant! Som com els Stones, sempre de-
manem Torres 10.
 
· I com porteu no poder fumar?
Si volguéssim, podríem. Dalt de l’esce-
nari estàs exempt de la norma, però ens 
semblava una tortura. Ho vam deixar de 
fer per solidaritat amb el públic. Però 
el conyac que no els el toquin! [riures] 
 
- Volteu per tot Espanya, noteu diferèn·
cies segons la regió?
He de dir que no especialment. Els 
highlines [moments àlgids] funcionen 
igual a Sevilla, Bilbao o Barcelona; pot-
ser hi ha matisos, però en general s’as-
semblen. El nostre primer gran festival 
va ser el Tardor de Catalunya a Barce-
lona. A Madrid ens deien que el nos-
tre humor era massa castís i que allà 
no funcionaria. I va ser un èxit total. De 
fet durant tots aquests anys hem hem 
actuat més vegades a Barcelona que a 
Madrid. El nostre programa  El orgu-
llo del tercer mundo s’ha exportat a Bèl-

gica, Suïssa, Finlàndia... Si ho han entès 
els finlandesos, significa que val per a 
tothom [riures]. Sintonitzem amb un 
perfil de gent similar a tot arreu. Hi ha 
un intangible en què ens reconeixem. 
 
· El procés ha afectat la vostra relació 
amb Catalunya?
En absolut. Segueix sent un escenari im-
portant. Empatia i bon rotllo. De fet la cosa 
més bonica que possiblement ens han dit 
va ser a Barcelona; fa anys al Teatre Bor-
ràs ens van assegurar que no havien rebut 
ningú amb tanta passió i estima com a 
nosaltres des del Pepe [Rubianes]. El nos-
tre plantejament està allunyat de la políti-
ca, ja que ens sembla menyspreable com a 
plantejament vital. La classe política al nos-
tre país és molt miserable, et separa més 
del que t’uneix, no hi trobes poesia. De fet 
són els polítics els que contínuament ens 
fan competència deslleial als humoristes. 
 
- Coneixeu Caldes?
Encara no.
 
- Sabríeu ubicar·la en un mapa?
Home... [riures] i tant, m’he preocupat de 
mirar-ho eh! A Catalunya teniu molta sort. 
Qualsevol poblet té un teatre que ja voldria 
Madrid. Fa molts anys vam anar a Rubí i 
vam flipar. Allò era com ‘El Teatro Real’! 
El públic català, a més, em recorda molt el 
nord-americà. Com ells, valoreu molt l’artis-
ta. Hi ha una estima sincera i molt propera. 
 
- Parlant dels EUA, sembla que allà es 
pot fer humor de tot. Aquí també?
Crec que sí. Ignatius o Pepe Colubi per 
exemple són molt irreverents i incorrec-
tes i el públic ho accepta. Nosaltres als anys 
80, teníem un gag del Rei i la gent es queda-
va callada perquè no sabia com reaccionar. 
El primer que ha canviat és el públic. El ni-
vell actual de llibertat és enorme.
 
· Però tenim els exemples de Dani Mateo
o els titellaires Desde Abajo...
És  veritat que has d’anar amb  comp-
te  ja  que hi ha molt ‘ofendidito’ pel 
món però al final no els va passar res. 
Ja sabem qui són i la Llei Mordassa 
està present. Per mi és pitjor el cas de 
Rober  Bodegas,  que va rebre amena-
ces de mort per fer un monòleg sobre la 
raça gitana. Una cosa és que et portin als 
tribunals i l’altra que et vulguin matar. 
 
- A nivell personal, a més, fas ràdio i TV. 
Ets un privilegiat?
La veritat és que sí. A Ilustres ignorantes 
(Movistar plus) o Aquí hay dragones (Cade-
na SER), per exemple, treballo amb amics, 
faig el que vull, ens ho passem molt bé i a 
sobre em paguen. Sóc molt afortunat, sí.
 
- Vas passar de l’Atlètic de Madrid al 
Reial Madrid. Per quan del Barça?
Potser ara que ha arribat Ansu Fati... [riu-
res]. Em vaig fer del Real quan el Barça por-
tava Unicef i s’acusava el Madrid de por-
tar Bwin a la samarreta. D’aquesta manera 
tan tonta vaig començar a reivindicar... i des-
prés va arribar Karim [Benzema] i és clar 
vaig aprofitar. He jugat molt a futbol i he de 
reconèixer que per a mi el Barça de Xavi, Ini-
esta i Messi va ser el màxim. Ningú en la his-
tòria ha jugat com aquell equip. Crec que 
per jugar amb Messi, el Barça hauria de 
pagar una multa. És un geni.
 
- I per finalitzar, podries acabar la frase 
‘ Que va, que va, que va...’
‘Yo leo a...’ Hegel (ja he deixat a Kierkegaard).

“Sempre hem anat 
a contracorrent,
quan vam 
començar els 
nostres amics 
ens deien que no 
arribaríem enlloc 
i aquí estem”

“Preferim teatres 
de 700 persones 
i omplir tres 
vegades que dues 
mil persones de 
cop. La proximitat 
fa apreciar més 
els matisos”

Javier Cansado
Faemino i Cansado

Els incombustibles Faemino i Cansado arriben a Caldes amb l’espectacle ‘¡Quien tuvo retuvo!’

Amb gairebé 40 anys d’experiència, s’han convertit en el 
duet humorístic més longeu del país. Han estat i són refe·
rent de gent com Joaquín Reyes, Ignatius, Goyo Giménez, 
David Broncano o Miguel Noguera i això (diuen) ja els deixa 
més que satisfets. El seu humor, segons ells,  destinat a ‘una 
immensa minoria’ es nodreix d’experiències inversemblants 
i atemporals que deambulen entre l’absurd i el surrealisme. 
Amb una posada en escena austera, l’estructura dels seus 
espectacles parteix d’una mateixa base, però cada actua·
ció es transforma en una experiència única.
‘El Calderí’ ha pogut conversar amb Javier Cansado, i s’ha 
mostrat tan proper que ens ha donat la sensació d’estar 
parlant amb un amic de tota la vida.

Imatge promocional de l’espectacle ‘Quien tuvo retuvo’ que es podrà veure al Casino de Caldes el proper dissabte dia 5 d’octubre a les 21 h. > CEdIdA



De l’01 al 14 d’octubre de 2019  calderí / #55 CULTURA | 11

De l’11 al 20 d’octubre la vila calderina viurà una Festa Major amb molt caràcter 
calderí gràcies a totes les entitats i empreses calderines que aconsegueixen any 
rere any fer que la Festa Major de Caldes sigui una gran festa, plural i viva. Els 
62 actes programats es podran viure als escenaris ja consolidats com l’Envelat, 
el Casino de Caldes o el Centre Democràtic, i com a novetat d’enguany es recu-
pera la renovada plaça de la Font del Lleó, on s’hi podran veure Els Versots del 
Ball de Diables, el ball de bastons o la Diada Castellera. La plaça de l’U d’Octu-
bre es convertirà en un espai destinat a activitats i espectacles familiars. Des-
prés de la tronada inicial de divendres dia 11, l’espectacle d’humor Marabunta, 
de Guillem Albà, serà l’encarregat d’iniciar els actes festius i el plat fort serà el 
concert de versions per part d’Hotel Cochambre. La vila calderina viurà qua-
tre dies plens d’actes i activitats que representaran el teixit associatiu i les in-
quietuds culturals, socials i d’oci que representen la vila termal.
> Podeu veure tota la programació al suplement central d’aquest Calderí.

PReSeNTACIÓ | ProgrAMA D’ACTES

Compte enrere per a la 
festa Major 2019

L’alcalde, entitats i empreses que fan possible la festa durant la presentació d’ahir. > M. CLAPErs

hISTÒRIA | Col·lECCIó ‘CATAluNYA DESCoNEguDA’

Crida per recopilar imatges antigues
L’Editorial Efadós i l’Ajuntament de Caldes tenen 
previst editar l’any que ve un llibre de fotografies 
antigues de Caldes de Montbui dins la conegu-
da col·lecció ‘Catalunya Desapareguda’. L’auto-
ra del llibre, la historiadora Raquel Castellà, està 
actualment immersa en la tasca de recopilació i 
d’estudi de les imatges, en contacte directe amb 
els cedents i la gent gran del municipi, que apor-
ten informació imprescindible per poder dur a 
terme aquest projecte. 
Amb la intenció d’aprofundir en el coneixement 
del municipi, l’editorial fa una crida entre la pobla-
ció per recopilar imatges històriques de Caldes. Es 
demanen imatges relacionades amb la vida i l’en-
torn de Caldes fins als anys vuitanta del segle XX, 
en tots els seus vessants: des de carrers, paisat-
ges, balnearis, safareigs, negocis, fàbriques, oficis,  
festes, entitats, etc., fins a qualsevol manifestació 
de la vida social i quotidiana privada, com ara ca-
saments, bateigs, vida escolar, etc. Aquestes imat-

eXPOSICIÓ | El CENTrE

Des del dissabte dia 27 i fins al dia 3 de novembre 
es podrà visitar a El Centre Democràtic i Progres-
sista l’exposició fotogràfica ‘Festa – Catalunya’ de 

Les tradicions catalanes 
vistes per Miquel Rodríguez

Miquel Rodríguez. La seva passió per la fotogra-
fia l’ha portat a recórrer tot el país fotografiant les 
festes que defineixen l’essència de les tradicions 
més arrelades a la cultura catalana. En aquesta 
mostra s’hi podran veure imatges dels castellers, 
festes del foc i algunes de més identitàries per la 
seva pròpia història del lloc on procedeixen. Amb 
aquesta exposició podrem veure com han influ-
enciat els oficis artesans a les festes de la cultu-
ra tradicional catalana.

ges dels àlbums fotogràfics dels veïns seran cab-
dals per mostrar com ha canviat la vida de la vila en 
els darrers cent anys. De totes les fotografies lliura-
des es faran còpies digitals que passaran a formar 
part d’un arxiu fotogràfic per a l’edició del llibre. 
Els originals es retornaran als seus propietaris en 
un període de temps no superior a una setmana.
El llibre permetrà al lector endinsar-se en la his-
tòria de Caldes de Montbui, des dels primers tes-
timonis fotogràfics fins a les imatges de la dèca-
da de 1970. Serà un itinerari visual, acompanyat 
de petits textos, que transportarà el lector en un 
viatge al passat recorrent els carrers, els indrets 
i els paisatges urbans i naturals de la ciutat que 
han canviat com a conseqüència de l’acció de les 
persones i de l’inexorable pas del temps.  
Animem tothom a col·laborar! Per a més infor-
mació, podeu contactar amb Raquel Castellà, 
trucant al 628 79 29 81 o escrivint a raquelcas-
tellap@gmail.com. 
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Amb només 16 anys la calderina compaginarà estudis i esport a la ciutat de Cambridge

laia Balart, una aventura 
a l’hoquei anglès

A dalt, Laia Balart amb els seus companys del Cottenham RHC. A la dreta a dalt,durant un descans i a sota amb una companya d’equip. > A. sAn Andrés

eXPeRIèNCIA | CoTTENhAM rollEr hoCkEY CluB

esport sovint és una il-
lusió per als practicants 
més joves i descobrir 
noves cultures esportives, 
un somni. Aquest és el cas 

de Laia Balart, una calderina de 16 anys 
que ha començat una aventura a Angla-
terra per seguir estudiant i jugant al 
seu esport favorit: l’hoquei patins.

Fa poc que ha començat el curs 
a l’Impintong Village College, un insti-
tut situat al nord de la ciutat de Cam-
bridge, reconeguda mundialment per 
ser una de les viles universitàries més 
importants i on es respira un ambient 
esportiu insuperable, quelcom immillo-
rable per a una esportista que vol conèi-
xer una nova cultura esportiva.

L’hoquei a Anglaterra no té el ni-
vell del català –pocs el tenen, és ben 
cert–, el portuguès o l’italià, potències 
mundials de l’estic i el patinatge. Tot i 
això, Anglaterra sempre és una oportu-
nitat per aprendre una disciplina i uns 
valors diferents dels de la nostra cultu-
ra i, en el seu cas, aportar una qualitat 
esportiva superior a la lliga d’un país 
on l’hoquei patins està un pas per sota. 
Sense oblidar, però, que Anglaterra va 
ser el país degà en aquest esport, creat 
pel nord-americà Edward Crawford a 
finals del segle XIX, després d’adaptar 
l’hoquei gel per jugar sobre pista. El 
primer partit de la història es va jugar 
el 1878 al Denmark Roller Rink de Lon-
dres i va ser millorat per Harry Brevett 
pocs anys després per adoptar el for-
mat que avui dia coneixem.

La Laia va començar a jugar a ho-
quei amb quatre anys i ho ha fet sem-
pre al CH Caldes, a excepció d’un parell 
de temporades que va passar per l’HC 
Palau, una de les potències europees en 
hoquei femení. Amb la intenció de se-
guir millorant, tant als estudis com en 
l’esport, la calderina ha començat el pri-
mer de batxillerat internacional a Cam-
bridge, on va arribar una mica per l’at-
zar: “no va ser una qüestió d’elecció. 
El meu pare va posar·se en contacte 
amb la federació anglesa per pregun·
tar si existia la possibilitat de jugar 
allà”. La resposta no es va fer esperar 
i la National Rink Hockey Association 
va respondre afirmativament a l’inte-
rès de la família, afegint també que te-
nien una família disposada a oferir-se 
com a voluntaris per acollir durant un 
any la Laia.

Després d’haver-se estrenat amb 
el seu nou equip, el Cottenham Ro-
ller Hockey Club, la jugadora admet 
que “el nivell d’hoquei femení a An·
glaterra és més baix, però no ho és 
tant com em pensava en un primer 
moment abans d’arribar”. Un nivell 
que a Caldes creix a passos de gegant 
i d’on s’emporta molts aprenentatges 
vitals: “Competint amb el Caldes he 
après molts valors tant a escala es·

L’
Albert San Andrés

portiva com personal. Com per exem·
ple, que sempre s’ha de confiar en la 
gent amb qui estàs compartint pista, 
ja que sinó els resultats es veuen afec·
tats i les coses no surten com espe·
rem. En l’àmbit personal agraei·
xo molt tot el que m’ha ensenyat el 
CH Caldes des del primer moment 
en què vaig aprendre a patinar, fins 
a l’últim partit que vaig jugar l’any 
passat” confessa Balart, que aporta-
rà aquest know-how a l’equip blau-ta-
ronja. “M’emporto grans records de 
tothom, però sobretot dels equips 
on vaig jugar els últims anys, ja que 
entre totes vam crear un vincle molt 
fort” afegeix, i confessa que troba a fal-
tar “entrenar gairebé cada dia al club 

que m’ho ha ensenyat tot, a més de 
les companyes d’equip, amb qui vaig 
viure molts bons moments”.

L’hoquei patins femení és un es-
port que s’ha revitalitzat en els últims 
mesos, en part per culpa del ressò de 
Les de l’hoquei, una tele-sèrie que narra 
la història d’un grup d’adolescents que 
practiquen aquest esport. “Em fa la 
sensació que en els últims anys se’n 
parla una mica més. Però encara 
queda molt camí per fer, perquè l’ho·
quei femení tingui el ressò que es me·
reix tenir” opina.

A la Laia li encantaria poder 
viure del seu esport favorit, però mal-
auradament en molts casos –alguns en 
categoria masculina i gairebé tots en 

femenina– això és força complicat, i re-
ivindica que “tenim el mateix dret a 
poder viure d’aquest esport que els 
homes, però encara han de canviar 
moltes coses perquè això sigui pos·
sible” i no tanca la porta a arribar a 
jugar amb el CH Caldes a l’Ok Lliga fe-
menina, “ja que és el projecte de futur 
que existeix al club i seria un somni 
poder jugar al màxim nivell pel club 
que m’ha vist créixer com a jugado·
ra i persona”.

Això, però, és el futur i ara la feina 
de la Laia és viure el present a Anglater-
ra, on espera “aprendre coses noves en 
l’àmbit esportiu, escolar i personal” 
que la facin créixer com a persona en la 
seva aventura anglesa en l’hoquei.

Ramon Plaus guanya la XX edició de la pujada al Farell
Diumenge 22 de setembre es va celebrar la 20a edició de la pujada al Farell, en què es van tornar a aplegar els amants 
del motor al llarg de tot el recorregut. Ramon Plaus, que ja va guanyar l’edició anterior d’aquesta prova que puntua 
per al Campionat de Catalunya de Muntanya, va ser el més ràpid amb el seu Silver Car S3.  La segona posició va ser 
per Raül Ferre i el seu Speed Car GT-R i la tercera posició del podi va ser per a Antoni Arrufat amb un Silver Car. El 
cap de setmana va estar marcat per alguns incidents com les sortides de pista d’alguns participants, que van provo-
car un retard considerable en l’horari preestablert. La cursa va comptar amb la participació de 60 pilots i va home-
natjar Ramon Rosell, que amb 84 anys ha corregut totes les edicions de la mítica pujada i amb aquesta es va retirar. 

“Competint amb 
el Caldes he après 
molts valors tant a 
escala esportiva com 
personal. Com per 
exemple, que sempre 
s’ha de confiar en la 
gent amb qui estàs 
compartint pista, ja 
que sinó els resultats 
es veuen afectats i 
les coses no surten 
com esperem.

Laia Balart
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Els calderins disputaven, dissabte 
passat, la quarta jornada de Lliga 
al camp del CF Les Franqueses, un 
rival complicat i molt lluitador, el re-
sultat final ho diu tot. CF Les Fran-
queses, 2,  CF Caldes, 2. Els calde-
rins van veure com l’equip local es 
posava per davant en el marcador 
a la sortida d’un córner al minut 13.
Al minut 35 Carles Valls engaltaria 
un gran xut a la frontal de l’àrea 
gran, que suposaria l’empat mo-
mentani amb què s’arribaria al 
descans. En la represa tornaria a 
posar-se per davant en el marca-
dor el conjunt local al minut 51, tot 
i això, el CF Caldes no es va deixar 
intimidar per la fermesa de l’equip 
rival i va continuar posant setge a 
la porteria del CF Les Franqueses. 
Fruit de tanta insistència, el CF 
Caldes va obtenir premi al minut 
87 en forma de pena màxima, el 
penal ho acabaria transformant 

FUTBOL | 2A CATAlANA

Empat important en un camp difícil

Instant en que Carles Valls del CF Caldes, fa l’empat a 1 gol. > T. gUTIérrEz

hOQUeI | ok llIgA

El Recam Làser Caldes es va estrenar amb victòria per 5-3 contra el CP 
Voltregà. Bon inici d’un Caldes molt endollat, especialment Xavi Rovira. 
El 4 va fer dos gols en només 3 minuts. Els de la Torre Roja es trobaven 
molt còmodes a la pista, però en un xut llunyà del Voltregà, Molas va fer 
el 1-2 aprofitant un refús de Camps. Petxi Armengol va empatar el duel 
al minut 13. A la represa els de Candami buscaven un gol que no va arri-
bar fins al minut 37 per mitjà de Cristian Rodríguez. Camps va estar pro-
videncial aturant una directa a Pol Gallifa just després. Marcos Blanqué va 
fer el 4-2 i el 5-2. Èric Vargas va fer el definitiu 5-3. > PREMsA CH CALDEs

Estrena dolça a la Torre roja

Albert Camí, que posaria l’empat 
definitiu de 2 – 2 amb què s’acaba-
ria el partit.
El CF Caldes continua sense per-
dre en aquet inici de Lliga i conti-
nua sumant punts en un grup molt 
complicat i molt igualat com és el 

4 de la Segona Catalana.
El pròxim rival a casa (diumenge 
dia 6, a les 12 h) és l’UD Calaf, líder 
de la Lliga en aquets moments amb 
10 punts i el CF Caldes, cinquè amb 
8 punts; cap dels dos equips coneix 
la derrota. > TONI GUTIéRREz

> K. CàTEdrA
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eXPOSICIONS 
 1886-2019. La Premsa 
Calderina. Passió per informar 
(malgrat tot)
A partir de l’ 11 d’octubre.
lloc i org.: Museu Thermalia. 

“Un ull veu, l’altre sent”
Del 11 al 20 d’octubre. 
obres dels alumnes adults del 
Taller d’Art Mpal. Manolo hugué
lloc: Sala Delger.
org.: Taller d’Art M.pal Manolo hugué.

  DIMECRES 02
19 h · PReSeNTACIÓ DeL 
CURS I CONFeRèNCIA 
“PORTeS OBeRTeS”
A càrrec de gemma Marfany, 
doctora en Biologia.
lloc: la Sala de Cuines de Can rius.
org.: Aules d’Extensió universitària.

  DIJOUS 03
16.30 h · MÚSICA PeR A NADONS
Inici del curs trimestral dedicat 
a nadons entre 6 mesos i 1 any. 
Sessió cada dijous.
lloc i organitza: EMM Joan valls. 

20 h · PReSOS POLÍTICS
Música per la llibertat dels presos 
polítics. Cada dijous.
lloc: Plaça de l’Àngel (Canaletes).
organitza: ANC de Caldes.

  DIvENDRES 04
20.30 h · MARXA De TORXeS
Pl. de Catalunya, Av. de Pi i 
Margall, C. d’Asensi vega, C. del 
forn, C. del Doctor Delger, C. de 
Barcelona i Pl. 1 d’octubre.
lloc: Inici Plaça de Catalunya. 
organitza: ANC Caldes.

21 h · SARDANeS
Amb la Cobla Ciutat de Terrassa
lloc: Plaça 1 d’octubre.
org.: Agrup. Sardanista Calderina.

  DISSABTE 05
17.30 h · FUTSAL MASCULÍ
CN Caldes fS – Premià de Mar Cf
Pavelló Municipal Bugarai.

17.30 h · FUTSAL FeMeNÍ.
CN Caldes fS – Cesar Augusta
lloc: Pavelló Municipal Bugarai.

21 h · ¡QUIeN TUVO ReTUVO! 
De faemino y Cansado
lloc: Sala gran del Casino.
organitza: Söko Agency.

  DIUMENGE 06
10 h · FIRA OUTLeT
Amb jocs infantils gratuïts i tallers 
a càrrec dels geganters de Caldes.
lloc: C/ Montserrat
organitza: uCIC

12.30 h ·  BÀSQUeT FeMeNÍ
CN Caldes – Sant gervasi
lloc: Pavelló Mpal. les Cremades.

11.30 h · CASTeLLeRS 
Actuació dels Escaldats de Caldes 
a la fira de l’All de Cornellà de Terri.
lloc: Pl. Església, Cornellà de Terri.

18.00 h · BALL De TARDA
organitza: Associació gent gran.

18.30 h. XII CICLe De  
TeATRe De TARDOR
Aquí no paga ni Déu, De Dario fo.  
A càrrec de Deixalles 81.
lloc i org.: Casino de Caldes.

  DILLUNS 07
16.30 h · ReLAXAR COS I MeNT
A càrrec d’Etna vidal i Miguel 
Angel gancedo
lloc: les Cases el Mestres.
org.: Coord. de la gent gran.

  DIMARTS 08
08 h · eXPeDICIÓ I 
ReNOVACIÓ DeL DNI
hora a partir del 9 d’octubre. El 
servei es prestarà els dies 16 i 18 
d’octubre a l’Ajuntament.
lloc: oAC (Pl de la font del lleó, 11).
organitza: Ajuntament de Caldes. 

  DIMECRES 09
09 h · SORTIDA 
A la vall de Bianya.
organitza: Associació gent gran

17.30 h · XeRRADeS  
PeR LA RePÚBLICA
A càrrec de vicent Partal.
lloc: Sala Josep Tarragó de   
IrTA Torre Marimon.
organitza: Adic-IrTA.

18.30 – 20 h · CURS 
“re-coneixem-nos · Coaching”A 
càrrec de Joan Miquel.
Els dimecres fins el 27 de novembre.
lloc: C. font i Boet, 7.
organitza: Cooperativa 70.

  DIJOUS 10
10 h · FORMACIÓ
Cooperativisme d’habitatge en 
cessió d’ús. Cal inscripció prèvia.
lloc: Cuines de Can rius.
organitza: Ateneu Cooperatiu  
del vallès oriental.

  DIvENDRES 11
• 17.30 h · IOgA PeR  
VIURe FeLIÇ
Al Yoga Ashram
lloc: C/ general Padrós, 42.
organitza: Assoc. Yoga Ashram.

• 20 h · MARABUNTA
Espectacle d’humor a càrrec de 
guillem Albà.
lloc: l’Envelat.

• 23 h · CONCeRT
hotel Cochambre
Concert de versions. 
lloc: l’Envelat.

  DISSABTE 12
• 10 h · VII OLIMPÍADeS 
INFANTILS
lloc: Plaça Catalunya.
organitza: Club Atlètic Calderí.

• 12 h · DIADA CASTeLLeRA
Castellers de Caldes, Xics de 
granollers i Minyons de Terrassa.
lloc: Plaça font del lleó.
org.: Castellers de Caldes.

• 18 h · ARTS MARCIALS
Exhibició d’aikido infantil i adults; 
iaido; karate infantil i adult.
lloc: Sala Noble de Can rius.
org.: Asoc. cultural Aikido Sakaki.

19 h· FUTSAL MASCULÍ
CN Caldes fS –  Inter Sentmenat 
lloc: Pavelló Municipal Bugarai.

19.15 h · BÀSQUeT MASCULÍ
CN Caldes –AECAM Malgrat 07
lloc: Pav. Mpal. les Cremades.

  DIUMENGE 13
• 09 h · TIR AMB ARC
Campionat de Catalunya en 
modalitat 2D.
lloc: Camp de Tir amb Arc del 
bosc de Torre Negrell.
org.: Club de Tir amb Arc Caldes.

• 10 h · 5A TROBADA 
COUNTRY JARDÍ
lloc: Pàrquing de l’Estació 
(av. Pi i Margall, 108).
org.: Assoc. Jardí Santa Susanna.

12 h · MISSA
Missa cantada per l’octet Joan 
valls de l’ofici Solemne de la  
Santa Majestat. 
lloc: Església Parroquial Sta. Maria.

• 12 h · CeRCAVILA I 
BALLADA De gegANTS I 
CAPgROSSOS
Inici de la cercavila a l’Envelat i 
ballada a la plaça font del lleó.
org.: Colla de gegants de Caldes.

13 h · FUTSAL FeMeNÍ.
CN Caldes fS – Magic Sants futsal.
lloc: Pavelló Municipal Bugarai.

18.00 h · BALL De TARDA
organitza: Associació gent gran.

• 18 h · SARDANeS
Sardanes de festa Major amb la 
cobla Bisbal Jove
lloc: Plaça de la república.
organitza: Agrupació  
Sardanista Calderina.

• 18.30 h · TeATRe
El Cafè de la Marina de Segarra. 
Dirigida per francesc Serra i 
interpretada pel gEC. 
lloc i org.: Casino de Caldes.
Col·labora: grup Escènic Casino.

18.30 h ·  BÀSQUeT MASCULÍ
CN Caldes – CB viladecans
lloc: Pavelló Municipal  
les Cremades.

  DILLUNS 14
17 h · FeSTIVAL De DANSA
11a Mostra de les Escoles de Dansa
lloc: l’Envelat.
organitza: CN Caldes i l’Escola de 
Dansa del CN Caldes.

• 22 h · CASTeLLeRS 
Actuació de la colla dels Escaldats 
de Caldes en motiu del Pilar 
caminant.
lloc: Plaça de l’Àngel fins la plaça 
de l’Església. 
organitza: Colla de Castellers de 
Caldes de Montbui.

de l’01 al 14 d’octubre del 2019

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).

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

•  Actes de la Festa Major

HOQUEI MAsC.
OK Lliga · J.02

Igualada - Voltregà 5 - 3

CLAssIFICACIÓ PT
07. Recam Làser Caldes 03

FUTBOL
2a Catalana ·  grup 4 · J.04

Franqueses - Caldes 2 - 2

CLAssIFICACIÓ PT
05. Caldes de Montbui, CF 08

FUTsAL MAsC.
3a  div. nacional · grup 01 · J.02

Xarxa Horta - Caldes 3 - 1

CLAssIFICACIÓ PT
10. CN Caldes 03

FUTsAL FEM.
2a  div. nacional · grup 02 · J.02

Caldes - Intersala  2 - 2

CLAssIFICACIÓ PT
04. CN Caldes 04

BÀsQUET MAsC.
2a  Categoria · Fr02 · J.01

Caldes - Parets 61 - 51

CLAssIFICACIÓ PG PP
05. CN Caldes 01 00

BÀsQUET FEM.
2a  Categoria · Fr01 · J.01

Vilassar - Caldes 46 - 57

CLAssIFICACIÓ PG PP
03. CN Caldes 01 00

CLASSIFICACIONS

“No ploris perquè les coses 
s’hagin acabat, somriu 
perquè han existit”. 

> L. E. Boudakian

La frase de la quinzena
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Curiositats

“Les empreses que 
s’adonen de la importància 

de la comunicació
hi inverteixen”

J.
 s

E
r

r
A

· De petita eres molt tímida, però ja 
feies classe a les teves nines.
Sí, quan veia les meves professores, jo ja 
deia que volia ser mestra. El que passa 
és que després, quan vaig entrar al món 
de l’educació, a secundària, la realitat 
era que aquell no era el món que m’ha-
via imaginat. I per molts factors, pels 
alumnes, per la pròpia realitat del sis-
tema educatiu, en què no pots fer el que 
et sembla o innovar gaire.

· Hi havia moments que ho passaves 
malament quan ensenyaves?
Sí. El que passa és que t’hi vas avesant, 
també t’espaviles, busques informació... 
Feia molts anys que era a secundària i 
vaig decidir que no volia continuar. Volia 
dedicar-me més a la comunicació em-
presarial. Tot això em va portar a fun-
dar la meva primera consultoria, que en 
principi havia de ser de màrqueting i co-
municació dedicada a escoles. La veritat 
és que no em va fer cas ningú i llavors 
em vaig adonar que a les empreses que 
m’obrien la porta les principals carènci-
es eren les habilitats dels alts càrrecs. Si 
comencem per dalt a una empresa, l’ar-
rel dels problemes rau en els directius.

· Finalment fas formació...
Sí, va ser una evolució natural. Al venir 
jo del món de la docència m’era molt 
fàcil posar-me davant d’un grup, orga-
nitzar una classe i portar a terme un 
programa didàctic.

· De fet has escrit sis llibres amb 
els teus consells. Són un manual 
per a les teves classes?
No els faig servir a les meves clas-
ses. Sí que és veritat que si els 
alumnes volen ampliar els conei-
xements després del curs o volen 
refrescar conceptes, els llibres són 
molt útils. Especialment La gran 
guía del lenguaje no verbal, que ha 
tingut moltes edicions, és un ma-
nual per iniciar-te en el món de la 
comunicació no verbal.

· En quatre paraules, què és la 
comunicació no verbal?
És tota aquella comunicació que 
fem, voluntàriament o involuntà-
ria, en què no intervé la paraula. 
La gent es pensa que només són 
els gestos, però és molt més. In-
clou des de l’ús que fem del temps, 
per exemple, quanta estona parles 
durant una conversa o si arribes a 
l’hora a una reunió o el ritme a l’ho-
ra de parlar. Això és una manera de 
comunicar-te i relacionar-te amb 
els altres i diu molt de tu.

· Aprecies millores en els directius 
que assisteixen als teus cursos?
Sí venen voluntàriament, sí. Tenen 
molta sort amb els nostres clients 
perquè acaben fent-ho bé, tenen 
èxit i t’ho agraeixen. Si el directiu, 
l’empresari o el polític que ve per-
què algú que li diu de venir, el re-
sultat és més complicat. 

· Estem a les portes d’unes noves 
eleccions.  Quan hi ha convoca·
tòria de nous comicis, molts po·
lítics truquen a la vostra porta?
Sí, però no és un públic que nosal-
tres busquem expressament. Sem-
pre ens definim com a assessors del 
món empresarial o del món profes-
sional en general.

· El pànic escènic que tots experi·
mentem l’hem d’ erradicar?
S’ha de tenir, però d’una mane-
ra que no et bloquegi. Ha de ser 
aquell moment d’estímul o de ten-
sió per fer-ho molt bé que et pre-
para emocionalment i mentalment 
per sortir a escena i a més li diu al 
públic d’una manera molt subtil i 
molt honesta que allò a tu t’impor-
ta i que vols fer-ho bé.

· Les empreses acostumen a inver·
tir en aspectes de comunicació ?
Les empreses que s’adonen de la 
importància de la comunicació hi 
inverteixen. Si tu tens un equip ben 
cohesionat, hi ha un bon ambient i 
la comunicació flueix, és molt més 
productiu i a més t’estalvies molts 
errors que després s’hauran de 
corregir. I a part, aquests direc-
tius quan es comuniquin a l’exteri-
or amb el client, donaran molt més 
bona imatge.

Teresa
Baró

Catafau

Consultora en comunicació i directora de Verbal No Verbal

nascuda a Caldes, fa honor a la dita “roda el món i torna al 
Born”. després de més de 25 anys a Barcelona, ha tornat 
al poble que la va veure néixer. Assessora professionals, 
empresaris i polítics en el difícil art de la comunicació. Està 
diàriament en contacte amb la gent. I el cap de setmana 
desitja perdre’s per la Torre roja amb el seu gos nemo.

Jordi Rius

>Podeu llegir l’entrevista completa a 
www.calderi.cat


