
A través de la bola de Nadal de la plaça de la Font del Lleó, es pot veure com Melcior, Gaspar i Baltasar recullen les cartes de darrera hora des de la haima instal·lada a la plaça. > J. Serra
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el ferrocarril, que va estar en funcionament durant 59 anys, va aprofitar la riquesa termal de la vila per portar-hi 
viatgers i transportar la pedra granítica de la pedrera del remei per a fer llambordes pels carrers de Barcelona

l 1848 és la data de la po-
sada en funcionament del 
primer tren a la penínsu-
la Ibèrica, el que cobria 
la línia entre Barcelona i 

Mataró, si bé l’estrena oficial a l’Estat 
va ser a Cuba –aleshores colònia espa-
nyola– amb la línia l’Havana-Güines el 
1837. Des de mitjans del segle XIX, es 
va produir una ràpida expansió amb la 
construcció de nombroses línies de fer-
rocarril d’ample ibèric. Caldes va tenir 
la seva línia de ferrocarril, que la va 
unir amb Mollet, 30 anys més tard que 
el tren de la línia Barcelona-Mataró, el 
Calderí. D’això fa exactament, aquest 
2020, 140 anys.

PRIMERA ESTACIÓ TERMAL
DE CATALUNYA
El 1840, Caldes de Montbui era la 
primera estació termal de Catalunya i 
la segona d’Espanya, amb vuit balnearis 
i dos hospitals que allotjaven entre 
12.000 i 14.000 persones. La prosperitat 
d’aquesta l’època també s’explicava 
amb l’aparició de petites fàbriques 
d’aiguardents, filats de llana, cotó, 
estams o draperia.

Tota aquesta puixança va preci-
pitar que Caldes de Montbui sol·licités 
un ferrocarril. Ben aviat es van realit-
zar estudis de viabilitat per instal·lar 
un tramvia amb tracció animal entre 
Mollet i Caldes.

Enllestit el projecte, va quedar 
al calaix del Governador de Barcelo-
na fins que un dia va tornar a sortir 
a la llum, al demanar la concessió la 
nova “Companyia de Ferrocarril servit 
per força animal, de Mollet a Caldes de 
Montbui”. Tal com apunta l’historiador 
local Raimundo García al llibre El Cal-
derí. Història del ferrocarril Mollet-Cal-
des de Montbui “la realitat era que no 
es tractava d’un tren, sinó d’un tram-
via de tracció animal, és a dir, tirat 
per cavalls o mules”.

La primera idea era construir la 
línia Mollet-Caldes per després allar-
gar-la fins a Sant Feliu de Codines o fins 
i tot Manresa. “Però alguns propietaris 
dels balnearis es van oposar a aquesta 
prolongació perquè beneficiava més 
uns que altres. Així doncs, el tren aca-
baria a Caldes i l’estació es construiria 
en un lloc diferent del que inicialment 
s’havia triat”, conclou Garcia en el seu 
llibre. Més endavant, una llei del govern 
va obligar a canviar la idea d’un tramvia 
de tracció animal per la d’un tren de mà-
quina de vapor.

El Calderí: Quan a Caldes era 
possible arribar en tren

E
Jordi Rius

El 25 de setembre de 1879 es va 
constituir la Compañía del Ferrocar-
ril de Mollet a Caldas. A inicis del 1880 
les principals obres estaven acabades. 

14  DE  JULIOL DE 1880,
VIATGE INAUGURAL
Un tren va fer el primer recorregut 
amb gent de la companyia i de la divi-
sió de ferrocarril de la província el dia 
10 de juny. El rector i altres clergues 
van beneir el ferrocarril el 12 de juliol i 
el dia 14 s’obria al públic i ja es venien 
bitllets per totes les estacions.

La inauguració oficial, fent-la coin-
cidir amb el setè aniversari de la defensa 
de la vila contra els carlistes, es va fer el 
30 de juliol amb solemnes funcions reli-
gioses i dos dies de festa que van costar 
4.000 pessetes, de les quals l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui en va posar 1.000.

 “El ferrocarril va afectar mol-
tes persones que no hi tenien rela-

MOBILITAT | HISTÒRIA

ció, des dels representants de cada 
balneari que anaven a cercar possi-
bles clients fins als pobres que de-
manaven caritat a l’entrada de l’es-
tació”, explica García. El trajecte entre 
Mollet i Caldes es podia fer en 30 mi-
nuts, un clar avantatge respecte a la 
carretera en mal estat, on el trajecte 

La locomotora Caldes, de 1888, fotografiada al dipòsit de locomotores de la RENFE a Vilanova i la Geltrú. A sota detall de la placa. > amicS del ferrocarril

es podia fer en dues hores i mitja. La 
línia, d’uns 14,9 quilòmetres, tenia sis 
estacions: Mollet França, Mollet Nord, 
Gallecs Polinyà, Santa Perpètua, Palau 
i Sentmenat i Caldes. Per la seva condi-
ció d’estació terme, amb un front de 60 
metres, l’estació de Caldes era la més 
important de la línia. Ocupava una es-
planada de 1,2 hectàrees. 

LA PEDRERA GRANÍTICA
DEL REMEI
A finals del segle XIX, la crisi balneària 
va arribar al punt més fort i el dèficit de 
la línia va portar la Compañía de Fer-
rocarriles i Tranvías (CFT), aleshores 
propietària de la línia, a declarar una 
suspensió de pagaments. Llavors es va 
establir a Caldes de Montbui la Com-
pañía de Fomento de Obras y Cons-
trucciones per explotar la pedrera gra-
nítica del Remei per fer llambordes i 
pavimentar els carrers de Barcelona 

Longitud de 
línia: 14.914,30 
metres 

Sis estacions: 
Mollet França, 
Mollet Nord, Gallecs 
Polinyà, Santa 
Perpètua, Palau i 
Sentmenat i Caldes

Parc mòbil:
38 vehicles, 
8 cotxes de 
viatgers, 3 furgons 
i 24 vagons de 
mercaderies, i tres 
unitats de servei
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Moment en què el tren estava a punt de fer maniobres pel canvi de via. > cedida

Un dels primers autobusos utilitzats per Sagalés, l’Hispano Suiza 15/20 del 1909. > cedida 

Els busos de la Sagalés van 
agafar el relleu del ferrocarril

TRANSPORT PER CARRETERA | SAGALÉS

Els antecedents de la companyia d’autobusos 
Sagalés cal buscar-los el 1641, quan es trasllada-
va els pagesos per vendre a diferents mercats. 
Amb la industrialització, 50 anys més tard però 
encara amb les primeres generacions al capda-
vant, els Sagalés es dedicaven, com a artesans, 
al negoci de paraires. Així es van crear els pri-
mers recorreguts, per portar glaç extret dels 
pous de les muntanyes de Moià fins a Barce-
lona. Ja entrats al segle XVIII va començar el 
transport amb carros, tartanes i diligències. El 
segle XIX va estar marcat per la incorporació 
dels primers vehicles de motor, fet que va ori-
ginar els serveis regulars i va facilitar en gran 
mesura la difusió del transport. El 1909 s’incor-
poren a l’empresa els primers vehicles a motor.

La coexistència entre el transport per car-
retera i el ferrocarril va tenir sempre com a gua-
nyador el primer a mesura que la carretera de 
Barcelona a Caldes es va anar millorant. Així, 
el 30 de setembre del 1926, es va atorgar la con-

cessió d’un servei d’autobusos a l’empresa Sa-
galés entre Caldes de Montbui i Mollet. Malgrat 
les protestes de la companyia del ferrocarril, se 
l’obligava a fer-se càrrec del manteniment de la 
carretera. Amb motiu de l’Exposició Universal, 
el 1929, l’empresa Sagalés va posar a disposició 
del públic cotxes directes a la plaça Espanya de 
Barcelona. Primer ho feien amb autobusos His-
pano Suiza i després  amb Chevrolet.

Amb la Guerra Civil l’empresa Sagalés es 
va col·lectivitzar mentre el servei de ferrocar-
ril es va tornar a reprendre durant els anys de 
la contesa. Un cop acabada la guerra, es van re-
collir restes de vehicles per tornar a començar 
l’activitat. De fet, és l’any 1944 quan es cons-
titueix l’empresa pròpiament dita. La batalla 
definitiva va ser el 1960, quan Sagalés absor-
beix per conveni mutu la línia Caldes-Barcelo-
na que des del febrer de l’any anterior funcio-
nava a càrrec de la companyia Ferrocarriles y 
Transportes, SA.

pels contractes que havia obtingut. Els 
transport d’aquest material represen-
taria grans beneficis per al ferrocarril. 
A partir del 1910 es va començar a tre-
ballar fort a la pedrera, es van contrac-
tar de forma massiva obrers de Caldes 
i un any més tard es van comprar sis 
vagons plataforma i es va construir un 
moll a l’estació de Caldes de Montbui.

Cap als primers anys del segle XX, 
els dissabtes, la quitxalla de Caldes de 
Montbui tenia el costum d’anar a l’entra-
da del poble a esperar el tren i  a l’entrar 
a l’estació, cantaven una cançó seguint el 
ritme asmàtic del tren que deia: “Porto 
putes cap a Caldes, porto putes cap a 
Caldes”. La raó era que les prostitutes 
de Barcelona pujaven a Caldes a passar 
tot el dia en un cafè espectacle anome-
nat Cal Reguillo, al carrer d’Agulló.

L’any 1923 va augmentar de ma-
nera considerable el nombre de viat-
gers, fins la xifra de 209.590. Dos anys 
més tard, la competència de la carre-
tera va comportar una disminució de 
viatgers. La crisi del servei semblava 
imminent i el 1928 es van suspendre els 
serveis directes de Barcelona a Caldes. 
Els carros tirats per bous de la pedrera 
es van substituir per camions que feien 
el trajecte fins a Barcelona. El 1929 les 
pèrdues eren molt grans i l’octubre del 
1930 la companyia va demanar el res-
cat de la línia per l’Estat.

El febrer del 1932 la companyia va 
anunciar la suspensió del trànsit i el 12 
de febrer va circular el darrer tren i es 
van abandonar les instal·lacions.

LA GUERRA CIVIL
Amb l’esclat de la Guerra Civil, el 18 de 
juliol del 1936, va arribar una ordre del 
govern que ordenava que es posés en 
marxa el ferrocarril.

El 27 d’agost del 1937, es va realit-
zar un assaig amb un primer tren i poc 
després van començar els serveis regu-
lars entre Mollet i Caldes de Montbui. 
El ferrocarril va funcionar fins al final 
de la guerra. Barcelona era ocupada el 
26 de gener del 1939 i el tren va deixar 
de funcionar.

L’any 1944, es va aconseguir el de-
cret de caducitat de la concessió de la 
línia que encara pertanyia a CFT Es 
va formar una nova companyia: Ferro-
carriles y Transportes, SA (FYTSA). 
Després de molts litigis jurídics, es va 
compensar FYTSA atorgant-li la con-
cessió de la línia d’autobusos entre 
Caldes de Montbui i Barcelona, però 
la seva finalitat en realitat era acon-
seguir la reconstrucció del ferrocar-
ril de Mollet a Caldes de Montbui i va 
decidir oferir-ho a alguna de les em-
preses de transport de la comarca. Al 
final es va traspassar a una empresa 
de Banyoles (TEISA) que tenia inte-
rès a aconseguir-la. Finalment, Sagalés 
va absorbir per conveni mutu la línia 
Caldes-Barcelona. El material mòbil va 
passar gairebé íntegrament a la Renfe. 
La resta d’instal·lacions va quedar en 
poder estatal i a partir de llavors l’es-
pai ocupat per la via seria utilitzat per 
ampliar la carretera de Mollet a Cal-
des de Montbui.
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Els assistents a la presentació dels Consells alçant els braços en senyal de lluita. > coNSellrePÚBlica.caT 

El 19 de desembre saltava la notícia que el 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea re-
coneixia la immunitat d’Oriol Junqueras, 
sota la seva condició d’eurodiputat. En un 
comunicat de l’Ajuntament de Caldes s’ex-
plica que aquesta immunitat “és vigent des 
que es proclamen de forma definitiva els 
resultats de les eleccions, desvinculant 
–l’afectat– del procediment intern dels es-
tats membres”. El mes de maig del 2019 es 
van celebrar les darreres eleccions europees, 
en què Oriol Junqueras va ser escollit euro-

El govern de Caldes exigeix la llibertat 
immediata d’Oriol Junqueras 

Membres del govern de Caldes i de l’oposició durant l’últim ple municipal del 2019. > aJ. caldeS 

diputat d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya mentre era a la presó esperant la sentèn-
cia del Tribunal Suprem espanyol en relació 
amb el judici del procés. 
A Caldes de Montbui, el mateix dijous 19 de 
desembre se celebrava l’últim ple municipal 
del 2019, i en el decurs d’aquest, el govern 
calderí va aprovar la moció per reclamar la 
nul·litat de la sentència i la llibertat immedi-
ata d’Oriol Junqueras i la resta de presos i 
preses polítiques. La moció va ser aprovada 
amb els vots a favor d’ERC, CUP i JxCAT, i 

els vots en contra del PSC i el PPC. 
A l’espera de la resposta de la justícia 
espanyola, el govern de Caldes exigeix 
“que de forma immediata el Tribunal 
Suprem apliqui la sentència europea i 
deixi Junqueras en llibertat, anul·lant 
la sentència condemnatòria en relació 
amb el judici de l’1 d’octubre”. 
Al ple també es va acordar “reclamar 
que la resta d’independentistes cata-
lans que fins ara han vist negada la 
seva condició d’eurodiputats puguin 
adquirir-la de forma immediata”. En 
aquest sentit, la justícia belga ja ha sus-
pès l’euroordre contra Carles Puigde-
mont i Toni Comín, i ha donat llum verda 
per tal que ambdós rebin una credenci-
al provisional per convertir-se en parla-
mentaris europeus.
Com a tercer punt, el consistori també 
ha acordat “reconèixer els drets dels 
ciutadans i ciutadanes que van exer-
cir el seu vot a les passades eleccions 
europees a opcions independentistes i 
reclamar que no vegin més temps vul-
nerats els seus drets”.  
Per últim, s’insta l’administració espa-
nyola a “aturar la repressió en totes les 
seves formes –com la inhabilitació del 
President Torra– i a alliberar immedi-
atament tots els presos i preses políti-
ques”, a més de fer arribar aquest acord 
a la presidència del Tribunal Suprem, a 
la presidència del Parlament Europeu i 
als portaveus dels grups parlamentaris 
del Parlament Europeu. 

PLE MUNICIPAL | SENTÈNCIA TRIbuNAL JuSTíCIA uNIÓ EuROPEA

arran de la immunitat del líder d’erc reconeguda pel Tribunal de Justícia de la Ue, 
el consistori calderí acorda reclamar la nul·litat de la sentència del judici de l’1-o

més de dos-cents calderins i calderines s’han inscrit al cens del consell per fer efectiu el mandat de l’1-o

POLÍTICA | 1-O

Caldes constitueix el seu Consell Local per la República

La vila de Caldes de Montbui ha constituit el 
seu Consell Local per la República, que va ser 
presentat oficialment el 20 de desembre junta-
ment amb 111 Consells Locals més provinents 
de municipis d’arreu de Catalunya.
L’acte “memorable i històric” –segons descriu 
el Consell per la República–, va celebrar-se a 
l’Ateneu de Sant Celoni i va ser presentat per la 
periodista nord-catalana i presidenta de la De-
legació del Consell a Catalunya Júlia Taurinyà, 
que explicava que els Consells Locals “neixen 
de la societat civil i van sorgint com bolets 
arreu de Catalunya”.
Segons un comunicat emès per l’organisme 
de Caldes, “el Consell Local és una institu-
ció lliure i no sotmesa als poders de l’Estat 
espanyol i reconeix el Consell per la Repú-
blica com a única institució lliure i sobira-
na de la República Catalana”. Des de l’àmbit 
local, es “treballarà per la implementació de 
plans d’actuació que es defineixen a fi efec-

te de recuperar la sobirania de les institu-
cions –que són sota el control de l’Estat es-
panyol– i fer efectiva la independència de la 
República Catalana”. 
A l’acte també va ser present Carles Puigde-
mont, que a través d’una videoconferència va 
agrair la feina dels organitzadors dels Con-
sells Locals recordant-los que “la Repúbli-
ca es construeix amb una organització de 
baix cap amunt, basada en el municipalis-
me i amb la gent”. La participació i adhesió 
ciutadana és, en aquest cas, fonamental per 
donar forma i força als Consells Locals, que 
persegueixen fer efectiu el mandat de l’1 d’oc-
tubre del 2017.
En aquest sentit, al voltant de 85.000 catalans 
i catalanes ja s’han registrat al Consell per la 
República, i el cens del Consell per la Repúbli-
ca de Caldes de Montbui és de 226 ciutadans i 
ciutadanes (segons l’últim comunicat emès el 
20 de desembre). 

PSC | SíNDIC DE GREuGES 

Rafael Ribó, el Síndic de Greuges. > S. rUiZ

S’anul·la la moció 
pel cessament de 
Rafael Ribó

El Grup Municipal del PSC va plantejar –en 
l’últim ple celebrat el 19 de desembre– el cessa-
ment de forma immediata de Rafael Ribó com 
a Síndic de Greuges de Catalunya, que és al 
càrrec des de fa 15 anys, i estament amb qui 
té establert un conveni l’Ajuntament de Cal-
des de Montbui.
En aquesta mateixa línia, també es demanava 
instar el Parlament de Catalunya a treballar en 
la modificació del Reglament i proposar que 
aquesta figura només pugui repetir-se durant 
dos mandats, sumant així un total de 10 anys. 
En cas de no produir-se cap canvi al respec-
te, l’agrupació socialista de la vila proposava a 
l’Ajuntament no renovar el conveni vigent sig-
nat amb l’estament durant el 2020 i promoure, 
alhora, la figura del Síndic Municipal. 
Finalment, la moció va rebutjar-se amb els vots 
en contra d’ERC, els vots a favor del PSC i el 
PPC, i les abstencions de la CUP i JxCAT. 
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S’estrenen nous gots reutilitza-
bles amb el símbol de la fira de 
Nadal de Caldes de Montbui 

23,35 milions d’euros 
per al 2020
El pressupost municipal puja un 
4,6% respecte l’any anterior. 

Fa més de 20 anys de l’explota-
ció a la finca amb un seguit
d’irregularitats.

Xenia Garcia és posada 
en llibertat amb càrrecs
Van detenir la jove calderina el 
18 d’octubre a Barcelona.

Un Carnaval ple de 
música i de coreografia 

La gran participació en la rua 
es va veure enterbolida per una 
bretolada que va cremar el ninot 
de Carnestoltes abans d’hora.

‘Embullits’

El Mercat de l’Olla i la caldera 
d’enguany consolida l’anada de 
l’olla de la fira. 

El municipi estrena nou 
pàrquing al centre urbà 

El nou aparcament té 150 
places en dues plantes i els 
residents tenen dues hores 
gratuïtes. 

Aposta per la inclusió

La cafeteria de la Coop 70 do-
narà feina a persones amb dis-
capacitat. 
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EL MÉS DESTACAT DEL 2019

fEBRER MARç

MAIG JULIOL

OCTUBRE/NOVEMBRE DESEMBRE

Un llarg debat per 
confrontar propostes 

Nit de foc, aigua 
i música 

Can Cararac, el 
problema s’enquista

Caldo amb 
imatge pròpia 

El Calderí organitza el debat 
entre els sis candidats a l’alcal-
dia amb la Sala Noble de Can 
Rius plena d’assistents.

ERC obté la victòria

Els republicans, liderats per 
Isidre Pineda, obtenen la 3a 
majoria absoluta. 

L’Escaldàrium torna a la plaça 
de la Font del Lleó aplegant 
unes 7.000 persones disposa-
des a gaudir de l’espectacle.

Èxit rotund de la Via 
del Pintxo 2019
Els 28 establiments participants 
han servit 29.000 pintxos.

La gran força amb què va bufar el 
vent dissabte 21 de desembre de 
matinada va provocar més d’un 
incident a diverses zones de Cal-
des de Montbui. Tal com es preve-
ia, la ventada va ser especialment 
intensa a la comarca del Vallès Ori-
ental, i a la vila de Caldes es van ar-
ribar a anotar ratxes de 105 kilòme-
tres/hora. 
Els serveis d’emergències i els 
cossos de seguretat calderins van 
haver d’actuar tant al nucli urbà 
com a barris situats fora del nucli 
i a les vies que travessen la pobla-

Grans desperfectes per la ventada

La Brigada Municipal va estar restaurant els danys materials que va provocar la ventada a la vila termal. > aJ. caldeS 

Membres del Grup a la trobada del desembre. > aJ. caldeS 

ció, i a partir del diumenge al mig-
dia –quan va donar-se per finalit-
zat l’episodi d’alerta– les Brigades 
i els Serveis Municipals van treba-
llar juntament amb la policia local  
per restablir la normalitat a l’espai 
públic del municipi.
Els incidents més rellevants van 
ser causats per les caigudes d’ar-
bres a la via pública, que van pro-
vocar afectacions en el cablejat 
elèctric i talls en el subministra-
ment, així com danys materials a 
mobiliari urbà, tanques i vehicles 
que eren estacionats.  

Més concretament, les vies afecta-
des van ser la C-59, la C-1413a (di-
recció a Sentmenat) i la BV-1243 
(carretera del Farell). Totes van 
patir talls totals o parcials. D’altra 
banda, els barris més afectats van 
ser Can Valls, Torre Negrell, Can 
Regasol i El Farell, on el subminis-
trament elèctric va quedar afec-
tat, de manera generalitzada, amb 
talls entre les 20 h i les 22 h. Al nucli 
urbà, els parcs també van patir cai-
gudes d’arbrat, especialment a Can 
Rius, que va haver de tancar-se per 
reobrir-se de nou diumenge al matí.

TEMPORAL | INCIDENTS

el fort temporal del 21 de desembre va provocar ensurts rellevants

S’estudia la viabilitat d’un nou itinerari amb mobilitat sostenible 

ESPAIS PÚBLICS | PLA PER LA MObILITAT

Per una mobilitat a peu o en bicicleta 

Dimecres 18 de desembre, el Grup de Seguiment 
del Pacte per la Mobilitat va celebrar una nova tro-
bada que va consistir, en primer lloc, en un passeig 
a peu, que es vol convertir en un itinerari preferent 
de bicicletes. 
Del parc del Bugarai a la plaça de l’Església, els as-
sistents van estudiar in situ els reptes que suposa 
convertir-lo en un espai on convisquin vehicles, bi-
cicletes i vianants. Per això va concloure’s que seria 
necessari adequar la cruïlla del carrer Homs, la 
reurbanització de la plaça Catalunya i el dibuix d’un 
carril bici al mig del carrer. Els assistents també van 
destacar la necessitat d’ampliar les voreres i van in-
sistir en la necessitat de sensibilitzar la preferència 
de la mobilitat a peu i en bicicleta, contra l’ús prio-
ritari del vehicle a motor. 
Després de la caminada, el Grup de Seguiment del 
Pla per la Mobilitat de Caldes va reunir-se a Les 
Cases dels Mestres per celebrar una sessió de re-
torn de l’estat de les accions de l’estudi de mobilitat 
urbana que està implementant l’Ajuntament calderí. 
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Un any rodó i ple d’èxits per als 
clubs i entitats de la vila.

Un CH Caldes que 
il·lusiona encara més
L’equip d’Eduard Candami ha 
iniciat la temporada com a fi-
nalista a la Lliga catalana.

Ainhoa Campabadal, 
campiona d’Espanya 
de natació a Gijón

La nedadora del CN Caldes fa 
història guanyant l’or en els 
200 lliures, amb dues plates 
en 100 i 400 lliures.

La sentència del Suprem irromp 
a l’últim dia de la Festa Major.  

La Biblioteca celebra 
20 anys a Caldes

S’ha celebrat l’efemèride de 
l’equipament municipal amb 
un acte ple de música i poesia. 

Un ‘Oh Happy Day’per 
Pol Molinos

368 persones van actuar al 
Casino per oferir dues sessi-
ons d’un concert solidari amb 
el Proyecto Pol durant els dies 
de la Festa de Nadal. 
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EL MÉS DESTACAT DE CuLTuRA I ESPORTS 2019

CULTURA ESPORTS

Una Festa Major que 
acaba amb final amarg 

Un 2018 ple de 
salut esportiva 

El tall de la Meridiana 
Pràcticament tres mesos 
després que el Suprem fes 
pública la sentència que ha 
condemnat a penes severes 
de presó nou dels líders in-
dependentistes jutjats pel 
procés, un grapat de veïns 
de la Meridiana continuen 
tallant aquesta avinguda 
cada vespre, sigui dia lectiu 
o festiu.
Ho fan per protestar per 
aquesta sentència que con-
sideren injusta i despropor-
cionada, però la seva acció, 
a hores d’ara, ja comença a 
pecar del mateix.
Tot en aquesta vida és una 
qüestió de dosi i de proporció. 
Molta gent, independentista 
o no, va sortir al carrer per 
manifestar el seu rebuig per 
aquesta resolució.
Els joves es van enfrontar 
als cossos policials durant més de tres setmanes 
i es van viure uns aldarulls, sobretot als carrers 
de Barcelona, que van fer la volta al món.
Aquest era l’objectiu: fer el màxim merder i tenir 
el màxim ressò, per això, entre d’altres, hi va 
haver la convocatòria de Tsunami Democràtic 
“d’envair” l’aeroport, que es va seguir de mane-
ra massiva.

Ara bé, tallar cada dia al 
vespre de manera sostin-
guda durant tres mesos 
una avinguda troncal com 
la Meridiana, té cap sentit?
Això obliga els conductors a 
allargar més de mitja hora 
la sortida o entrada a la ciu-
tat perquè la Guàrdia Urba-
na fa un doble tall a la via 
per garantir la seguretat 
dels manifestants. 
El tall també ha obligat a 
modificar i anul·lar les pa-
rades dels autobusos, molts 
dels quals ara només es 
poden agafar a l’estació de 
Fabra i Puig.
Bàsicament qui surt perju-
dicat amb aquest tall són els 
treballadors, que després 
d’acabar la jornada laboral 
encara triguen més temps a 
arribar a casa.

L’acció ni té ressò internacional ni molesta els ma-
gistrats que van dictar la sentència.
Cal sortir al carrer i clamar contra les injustícies, 
però no s’han de perdre ni la perspectiva ni l’abast 
de l’acció i s’ha de tenir clar on queda amb tot això 
l’interès general.
No crec que l’independentisme sumi més adeptes 
amb accions com aquesta, ans al contrari.

ARTICLE D’OPINIó

Una sentència que torna a posar 
en evidència el divorci entre els 
jutges i la societat, ells viuen 
en el seu món mentre el carrer 
s’escarrassa a dir “No és no”.

MARIA NÚRIA REVETLLE

PERIODISTA
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libertat preses i 
exiliades polítiques!

CUP - Caldes

Lesprés d’uns dies de 
compartir moments 
pausats, de celebra-
ció, de festa, amb la 
família i els amics, 

també de tenir una miqueta més 
de temps lliure i poder desconnec-
tar, seguim amb les bateries carre-
gades i amb ganes de prémer l’ac-
celerador de la feina. 
Aquest 2020 tenim projectes per 
tirar endavant tan engrescadors 
com és el nou casal per a la gent 
gran i l’ampliació de la Casa dels 
Mestres. Una inversió de més d’un 
milió d’euros que no només oferirà 
un nou espai per la gent gran, també 
millorarà el Centre Obert Municipal 
dels joves i l’espai d’entitats. 
Però no només això, després de 
comprar diversos pisos amb el 
Programa de Tanteig i Retracte el 
darrer mandat, aquest any nou fem 
una aposta valenta i decidida per 
tenir habitatge social ràpidament 
a disposició, i per fer-ho reconver-
tirem la sala polivalent del Centre 
Cívic. I no només això, per facili-
tar l’accés a l’habitatge de lloguer 
també impulsarem microcrèdits i 
seguirem treballant per fer realitat 
el projecte d’habitatge cooperatiu 
en cessió d’ús del terreny de darre-
re de l’Ajuntament. A més, engega-
rem la mesura amb què els habitat-
ges buits que no es lloguen pagaran 
un 50% més de l’IBI. Així, s’anima-
rà els propietaris –començant pels 
bancs– que posin al mercat de llo-
guer els pisos buits.
Després d’un complicat concurs 
públic d’adjudicació, per fi ja tenim 
empresa per dur a terme les espe-
rades obres dels nous vestidors del 
Pavelló Esportiu Municipal del Bu-
garai i, per tant, esperem veure-les 
acabades aquest 2020. També en 
l’àmbit esportiu veurem millores 
contínues a la piscina antiga, al Pa-
velló Torre Roja i a la nova pista es-
portiva de l’Institut Manolo Hugué. 
I no podem oblidar que, després de 
15 anys, ja s’estan fent les reformes 
de la primera planta del Museu Mu-
nicipal Thermalia i, per tant, de l’ex-
posició permanent de termalisme. 
Aquest 2020 també ens permetrà 
continuar gaudint de més millores 
a parcs i jardins i de la construcció 
del nou local social al barri de Can 
Valls. I tot això sense oblidar-nos 
d’aquelles millores i inversions que 
són molt importants per la qualitat 
de vida dels veïns i veïnes, com les 
reformes en asfaltats o l’enllumenat 
tant al nucli urbà com als barris in-
terurbans, amb una campanya prò-
pia a la Font dels Enamorats.

11 de desembre, 
la Comissió Eu-
ropea va presen-
tar el Pacte Verd 
Europeu, un pla 

integral que inclou 50 mesures 
per portar Europa a una trajectò-
ria neutral pel clima cap al 2050. El 
pla aborda els problemes climàtics 
des d’una perspectiva integrada i 
holística, abastant tots els sectors, 
des de l’energia fins al transport, 
la mobilitat, la indústria, els edifi-
cis, els residus, la biodiversitat, el 
comerç  la contaminació de l’aire i 
fins i tot l’economia i les finances.
La Comunicació sobre el Pacte 
Verd Europeu descriu el Pacte 
dels Alcaldes de la UE com una 
“força central” per “proporcionar 
assistència a ciutats i regions que 
vulguin comprometre’s a compro-
misos ambiciosos en polítiques cli-
màtiques i energètiques” i “una 
plataforma essencial per compar-
tir bones pràctiques sobre com im-
plementar el canvi localment”.
Com a administració pública l’Ajun-
tament de Caldes també té capa-
citat de contribuir-hi, ha d’enten-
dre la urgència i irreversibilitat 
d’aquesta lluita, i l’Ajuntament ha 
d’exercir un paper clau en la forma-
ció, educació i informació sobre la 
necessitat de posar fre a les emis-
sions i realitzar l’imprescindible 
adaptació a les conseqüències de 
l’increment de la temperatura glo-
bal. Incloure la situació d’emergèn-
cia climàtica en totes les planifica-
cions locals d’actuació presents i 
futures com a consideració de fo-
nament i criteri.
Cal introduir en el POUM la pers-
pectiva de l’emergència climàti-
ca, adaptant tot el pla a la situació 
d’emergència climàtica (mobilitat, 
materials constructius, àrees ver-
des, promoció d’àrees agrícoles, 
obtenció d’energia, criteris per una 
jardineria sostenible i autóctona). 
És fonamental establir un compro-
mís per la minimització i la trans-
formació dels residus que impulsi 
el desenvolupament de les energies 
renovables i l’autoconsum, que im-
planti una nova cultura de l’aigua i 
dugui a terme una política integral 
de gestió del territori que possibili-
ti l’explotació racional i sostenible 
dels seus recursos naturals.

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

D L’
Fi de festes, 
bateries carregades 
i endavant 2020!

Pacte Verd 
Europeu

atalunya és un país 
amb voluntat d’au-
togovern, que vol ser 
lliure i que aspira a 
ser reconegut com 

a estat independent dins del marc 
internacional. La Generalitat, insti-
tució màxima que gestiona la vida 
pública dels catalans, ha de ser res-
pectada com a tal i no es pot tolerar 
cap atac en contra seu.
El President de la Generalitat és el 
màxim representant del Govern de 
Catalunya i és escollit únicament pel 
Parlament, òrgan legítim que recull 
els sufragis dels ciutadans del país. 
La seva figura és més que rellevant 
per entendre què és i què vol ser el 
nostre país i, per tant, la institució 
de la Presidència de la Generalitat 
és cabdal per la democràcia a Cata-
lunya, a l’estat espanyol i a Europa.
Qualsevol atac a la Presidència de la 
Generalitat és un atac a les instituci-
ons del país, i per tant a la ciutada-
nia de Catalunya. El President Mas 
va ser inhabilitat la justícia espanyo-
la i pel Tribunal de Comptes, el Pre-
sident Puigdemont està exiliat i va 
ser destituït per l’aplicació de l’ar-
ticle 155 de manera partidista, i ara 
és el President Torra qui és torpedi-
nat per una de les baules de l’admi-
nistració de l’Estat, la JEC. Una ve-
gada més, s’està alterant la voluntat 
política dels catalans i catalanes per 
vies irregulars i antidemocràtiques.
La JEC, és un òrgan administratiu 
electoral que s’ha atribuït unes fun-
cions que no li pertoquen, interpre-
tant l’execució d’una sentència judi-
cial que no és ferma, i comportant 
un nou atac a la sobirania democrà-
tica del poble català. Només el Par-
lament, la veu del poble català, pot 
decidir qui és el president del país.
Així mateix, la JEC també pre-
tén anul·lar els nostres vots en les 
eleccions europees impedint el ple 
exercici com a eurodiputat d’Oriol 
Junqueras, no reconeixent la seva 
immunitat com eurodiputat decla-
rada pel Tribunal de Justícia de la 
UE i reconeguda pel president del 
Parlament Europeu, David Sassoli.
És per això que denunciem, un cop 
més, que existeix una causa general 
contra l’independentisme i contra 
l’exercici de drets fonamentals a Ca-
talunya. Exigim la fi de la repressió, 
el reconeixement del dret a l’autode-
terminació, l’amnistia pels presos i 
preses polítics i la plena garantia dels 
drets civils i polítics dels ciutadans i 
ciutadanes de Catalunya. Per tant, 
rebutgem la resolució de la JEC que 
pretén inhabilitar el President Torra 
i fem una crida a la defensa de les 
nostres institucions i, en especial, de 
la Presidència de la Generalitat.

Junts x Cat - Caldes de Montbui

C
Plantem-nos davant 
la decisió de la junta 
electoral central

ls i les socialistes 
creiem, de la ma-
teixa manera que 
el Síndic de Greu-
ges, que les tasques 

i competències d’aquesta figura 
són les d’atendre les persones que 
se senten agreujades i desempa-
rades per actuació o mancances 
d’actuacions de les administraci-
ons públiques. Considerem aques-
ta figura d’una gran importància 
per garantir tots els drets de les 
i els catalans envers les adminis-
tracions públiques d’una manera 
transparent i rigorosa. Per aques-
ta mateixa rigorositat considerem 
que tots els seus estudis, informes 
i declaracions han de ser exactes i 
basar-se en informació objectiva i 
veraç. Quina és la nostra sorpresa 
al escoltar les seves darreres decla-
racions sobre la mancança i satu-
ració del sistema sanitari públic a 
Catalunya. Concretament focalitza-
va la causa d’aquest deteriorament 
del sistema a l’ús d’aquest per part 
de malaltes i malalts d’altres comu-
nitats autònomes. Aquestes decla-
racions, a banda de ser totalment 
desafortunades, manquen de tota 
veracitat, ja que qualsevol usuari o 
usuària del sistema que provingui 
d’una altra comunitat autònoma 
té compromeses les despeses que 
se’n derivin per la seva comunitat 
d’origen, de la mateixa manera que 
succeeix a la inversa, quan una ca-
talana o català requereix serveis 
sanitaris a qualsevol comunitat au-
tònoma, aquesta “enviarà la factura 
a l’ICS” per ser reemborsada. Per 
aquesta manca de rigor instarem 
l’Ajuntament de Caldes de Mont-
bui a plantejar aquestes conside-
racions al Síndic de Greuges com 
a institució que té un conveni amb 
aquest estament. I en cas que du-
rant el 2020 no s’hi vegi un canvi 
de situació, no renovar el conveni 
actual, promovent la figura de Sín-
dic Municipal com tenen moltes al-
tres poblacions i tant bon resultat 
està oferint. Entre altres avantat-
ges disposaríem d’aquesta figura 
molt més pròxima i disponible a la 
nostra vila.

E
Síndic de Greuges 
Municipal

* Aquest és l’escrit corresponent al 
Calderí del 17 de desembre, perquè 
no hem disposat de l’actualitzat 
per a aquesta edició
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Amb l’estrena de l’any nou el Casino de Caldes ha estrenat una 
nova temporada cultural i per a aquest primer trimestre del 
2020 l’Espai d’Art inaugura, dissabte que ve, dia 11 de gener, a 
les 18 h de la tarda, l’exposició col·lectiva Viatge imaginari pels 
obacs de la memòria. En aquesta mostra s’hi podran veure les 
obres dels pintors Blanco Grané i Xavier Mallol, i dels escul-
tors Martí Rom i Esther Tenedor. Una exposició de pintura i 

escultura única que destaca per la gran qualitat artística de 
les obres exposades i per la gran amistat que uneix els quatre 
artistes protagonistes d’aquesta primera exposició de la nova 
temporada i que també vol rendir homenatge a l’artista Joan 
Raset, pintor que ha dedicat majoritàriament les seves obres a 
la representació del cos femení, que també hi serà present amb 
una de les seves obres.

L’Espai d’Art del Casino inaugura temporada artística

melcior, Gaspar i Baltasar van conversar amb els més petits des de les seves haimes, instal·lades davant les Termes

Caldes de Montbui rep com 
cal S. M. els Reis d’Orient 

TRADICIONS | ARRIbADA DELS REIS

es Majestats els Reis d’Ori-
ent ja han passat per Caldes de 
Montbui i ho han fet acompa-
nyats de trenta-dos patges i pat-
gesses. A més, el cos de bom-

bers enguany els ha ajudat a repartir més de 
2.500 quilos de caramels amb el seu camió. 
La vila termal va tornar a viure la nit més màgi-
ca de l’any. Petits i grans van desbordar les vore-
res de l’avinguda Pi i Margall, tots pendents de 
la reial arribada. Els fanalets van permetre que 
Melcior, Gaspar i Baltasar trobessin el camí. A 
les 18 hores els més esperats ja sortien del Tint, 
mitja hora abans del que és habitual, amb la 
voluntat de la comissió de permetre als petits 
plegar abans i poder anar a dormir ben d’hora.

Ses Majestats van ser precedides per 
una corrua d’acompanyants molt vistosos. La 
nit del 5 de gener a Caldes de Montbui van 
ser vistos set cavallistes amb els seus set ca-
valls, la Festukada vinguda de Palau Solità i 
Plegamans i l’estel d’Orient de rigor. També 
hi va ser l’Herald dalt la carrossa del confeti, 
el patge Gregori, que encara recollia les car-
tes d’alguns despistats, i el patge Xumet, que 
agafava les pipes dels infants que ja s’havien 
fet una mica més grans.

Aquella mateixa nit també es va veure 
desfilar la temuda carrossa del carbó, en-
cara que aquest any no va anar acompa-
nyada del Ball de Diables, i una desena de 
conductors voluntaris que van voler tibar 
els vehicles del seguici de Ses Majestats. 
El patge Llaminer, els nou ballarins de l’Esco-
la de Dansa Step by Step amb les seves coreo-
grafies i la carrossa dels regals van precedir el 
més esperat: Ses Majestats els Reis d’Orient. 
Melcior, Gaspar i Baltasar van il·luminar les 
cares de petits i grans en una nit freda però 
igualment màgica.

També, es van repetir les habituals pug-
nes pels caramels més bons que es fan i es des-
fan. Alguns amb bosses, d’altres amb rasclets i 
els menys previsors, amb les mans nues, lluita-
ven per obtenir la màxima quantitat de dolços. 
La guerra més llaminera es va desenvolu-
par prou pacíficament, com la resta de la 
cavalcada, sota la mirada atenta de Pro-
tecció Civil i una vintena de voluntaris, que 
s’asseguraven que ningú prengués mal per 
voler veure les carrosses de massa a la vora. 

S
Marta Puigdueta UNA ENTRADA TRIOMFAL

En arribar a la plaça de la Font del Lleó, 
silenci. Un instant expectant i la batu-
cada va tornar a omplir l’espai sonor de 
gresca anunciant l’entrada de Ses Majes-
tats. Melcior, Gaspar i Baltasar, els Reis 
d’Orient en persona i el seu seguici, van 
fer l’entrada a plaça damunt d’una catifa. 
Seguidament, Ses Alteses van ser rebudes 
per l’alcalde, Isidre Pineda, i van pujar tots 
plegats al balcó de l’Ajuntament. Un cop a 
dalt, els monarques màgics van fer el discurs 
reial, i el més important: van rebre les claus 
de totes les cases del poble de mà del batlle 
per tal de poder entrar a deixar els regals. 
Després dels protocols, van dirigir-se davant 
les Termes Romanes, on tenien preparades 
unes haimes a l’estil de casa seva i un escenari 
més gran que l’any passat. El canvi d’ubicació 
va ser fruit de la remodelació de la plaça de la 
Font del Lleó i de la tasca de Vent d’Events en 
el disseny i el muntatge de l’escenari. 
A la plaça, hi va haver xocolata desfe-
ta per a tothom i cues per saludar Ses 
Majestats que arribaven fins al car-
rer del Forn. Unes projeccions nadalen-
ques a les façanes van afegir un polsim 
més de màgia a la nit en forma de mapping. 
Diumenge, 5 de gener, a la nit, tot un poble va 
gaudir d’unes hores en què tot semblava pos-
sible gràcies a un centenar de persones vo-
luntàries plenes d’il·lusió: la Comissió de Reis. La comitiva reial arribant als carrers del centre. A sota la haima a la plaça Font del Lleó.  > J. Serra

foToGaleria a: www.calderi.caT
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el Gec va representar l’obra de folch i Torres amb picades d’ullet 
a l’actualitat política i social de caldes i de catalunya

El nou Satanàs compartint escena amb Llucifer i Lluquet i Rovelló. > S. marTíNeZ

l 25, 26 i 29 de desem-
bre el Grup Escènic 
Casino va represen-
tar els Pastorets de 
Folch i Torres un 

any més. Això sí, salvant la dis-
tància temporal amb un reguitzell 
d’agudes picades d’ullet a l’actu-
alitat gentilesa de Jordi Graví i 
Joan Terrades.

Només començar els vailets 
del Mas Torrat van topar al bosc 
amb el tartamut d’en Jeremies, 
que va a conèixer-se amb la seva 
estimada Marta, i en Rovelló li as-
segura a en Lluquet: “Deu ser una 
cita Tinder”. 

Ara bé, més enllà del tic ob-
sessiu compulsiu d’en Jeremies 
per la neteja, que l’empeny fins al 
límit de passar el robot aspirador 
pel bosc, els afegits al guió van ser 
sobretot polítics.

En la primera aparició de Sa-
tanàs, encarnat per primer cop per 
Antoni Puigdueta, en Rovelló s’hi 
refereix com “l’article 155”. De la 
mateixa manera, també es va fer 
referència al Dimoni sota el nom 
de Pedro Sánchez.

Un llaç groc va presidir tota 
la funció i la situació política dels 
presos i els exiliats va ser prota-
gonista dels garrotins. El grup de 
teatre calderí sempre acostuma a 
aprofitar la gresca del casament 
d’en Lluquet i la Isabeló per fer una 
mica de sàtira social. 

Enguany, es va parlar de la re-
pressió postsentència, de les acci-
ons del Tsunami Democràtic i de 
l’auge de l’extremadreta. També es 
va destacar l’exhumació del gene-
ral Franco i del canvi climàtic i del 
paper de la dona al món de l’esport.

La nova oficina de La Caixa, 
situada a la plaça de l’Àngel, va 
rebre el nom de gran basar i es 

TRADICIONS | GRuP ESCÈNIC  CASINO

una representació de Pastorets 
molt reivindicativa enguany

Marta Puigdueta

E
“fem teatre des d’abans del 1985”

En el marc del cicle de xerrades 
sobre cultura popular del Casino, 
Francesc Serra, president del Grup 
Escènic Casino (GEC), va explicar 
l’origen de l’entitat. 
El GEC com a tal va néixer el 
1985. Ara bé, el grup de joves il·
lusionats que el van iniciar ja feia 
anys que feien teatre. De fet, van 
començar a trobar·se al Casal 
Catequístic, sota la supervisió de 
mossèn Ramón. Amb la democrà·
cia es van constituir com a grup 

sota el nom de Rebrot i, coincidint 
amb el centenari del naixement 
de Folch i Torres, van representar 
‘La Ventafocs’. Però quatre anys 
després es van dissoldre perquè no 
tenien local. Tot semblava perdut 
quan es van trobar amb Genís 
Pujol, president aleshores del 
Casino, que els va oferir un teatre. 
Des del 1985 el GEC ha fet 80 
estrenes i gaudeix d’una bona salut 
de membres, que arriba a
la cinquantena.

va mencionar l’apuntalament de 
l’aparcament de les Hortes de Baix 
i el fet que per poder aparcar amb 
comoditat “cal anar fins al centre 
de Montcada”. 

La notícia que xarrupar els 
caps de les gambes pot ser molt 
nociu just abans de Nadal i l’ir-
rupció del consolador Satisfayer a 
les llars catalanes van posar el toc 
d’humor final. Els garrotins es van 
tancar amb una versió de L’estaca 
que el públic va cantar de cor.

Jordi Graví, director de l’es-
pectacle, s’ha mostrat satisfet: 
“Estem contents de com ha anat 
tot i haver començat a prepa-
rar-los més tard del que és ha-
bitual. La gent s’ho passat molt 
bé i les novetats han agradat, 
tant el nou Satanàs com la re-
cuperació de la Sardana, les co-
nyetes polítiques i l’espectacle 
fluorescent del Ball de Bastons 
a l’Infern”.
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Aquest dissabte dia 11 de gener a les 20.30 h es torna a celebrar al 
Centre Ateneu Democràtic i Progressista l’Aplec Caldes is Hell. La 
novetat més destacada d’aquesta edició és la presentació en directe 
del nou EP de Ramon Solé, Més cançons sobre aquest collons de poble, 
en què es podran escoltar i cantar les sis noves cançons sobre Caldes 
del músic calderí, una continuïtat del seu primer treball, enregistrat 
l’any 2014, i que proporcionaran al concert nous moments en què la 
gent podrà participar més, cantar més,  i divertir-se més. Amb una 
de les noves cançons es proposarà al públic que escrigui corrandes 
sobre el que ha passat a Caldes durant l’any i aquest les podrà cantar 
o donar-les als músics perquè les cantin, d’aquesta manera, el públic 
participarà activament en aquests concerts. El que segur que es re-
petirà és l’ambient festiu cantant cançons que parlen sobre Caldes.

Després de les festes nadalenques, 
Caldes encara celebra la tradicional 
festa de Sant Antoni Abat, patró dels 
animals domèstics i considerada Pa-
trimoni Festiu de Catalunya. Aquest 
any 2020 se celebrarà els  dies 17, 18 i 
19 de gener i ja és l’edició 147. És una 
festa molt arrelada a la vila calderi-
na, en què els animals seran els pro-
tagonistes. Avui encara hi ha famíli-
es que veneren culte als animals que, 
en la història recent, ajudaven a fer la 
vida més fàcil amb la seva fortalesa. 
Aquests animals eren tan importants 

Tot a punt per a la festa de Sant Antoni

Els abanderats de l’edició de l’any passat al seu pas per l’Avinguda Pi i Margall. > c. marTíNeZ

Ramon Solé en una edició anterior de l’aplec. > Q. PaScUal

en el benestar que se’ls alimentava, 
cuidava, estimava i protegia fins el 
punt d’organitzar una gran festa. 
Aquesta celebració ha anat evoluci-
onant fins el que coneixem avui dia. 
Durant mesos la Facultat de Sant 
Antoni Abat ha estat treballant per 
poder oferir la programació d’en-
guany, que començarà amb la missa 
de difunts a la Parròquia de Santa 
Maria el divendres dia 17, el dissab-
te dia 18 hi haurà l’assaig general del 
ball de plaça al Casino a la tarda, i el 
diumenge dia 19 la jornada comen-

çarà amb el tradicional esmorzar del 
traginer, continuarà amb la benedic-
ció dels animals i es donarà pas a la 
cercavila dels Tres Tombs. A l’edi-
ció d’enguany el capità de la bande-
ra serà Jordi Canals, el portabandera 
Josep Alsina i els cordonistes, Samu-
el Chinchilla i Martí Francisco. A la 
tarda, el grup dansaire de la Facul-
tat actuarà a la plaça de la Font del 
Lleó amb la dansa de Sant Antoni i 
la festa acabarà amb el ball de gala i 
fi de festa al Casino amb l’entrega de 
premis del concurs de carros. 

TRADICIONS | 17-19 DE GENER MÚSICA | EL CENTRE

Noves cançons a l’Aplec Caldes is Hell
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Aquest diumenge dia 19 el Club Atlètic Calderí organitza el 7è Cros. La cursa començarà a les 9.30 del matí 
a la zona esportiva de Torre Marimon, al camp de futbol. EL CAC, com en passades edicions, ha organitzat 
la cursa en 13 categories, en què cada una d’aquestes té una hora establerta per a la sortida i una distància 
determinada per a cada circuit que s’establirà segons la categoria en què es competeixi. Tindran medalla 
els 3 primers atletes de cada prova i els 3 primers atletes de la Lliga comarcal del Vallès Oriental. Cada atle-
ta només podrà participar en una sola prova i les inscripcions es podran fer a través del web clubatleticcal-
deri.com fins a les 23 h del dijous 16 de gener o el mateix dia del cros fins a 30 minuts abans de cada prova.

Dorsals a punt per al 7è Cros del Club Atlètic Calderí

el Tomàs i l’esteve lluiten en copes de promoció per fer-se un lloc en el futur del motocròs mundial

Els Abella bros, el somni 
motociclista de dos calderins

Els Abella Bros volen arribar a competir al campionat del món de motocròs. > a. SaN aNdrÉS

REPORTATGE | MOTOCRÒS

a professionalització del 
motociclisme en els últims 
anys ha deixat un panora-
ma complicat per als afi-
cionats que comencen. En 

campionats de promoció, els anomenats 
equips academy –filials d’equips mundia-
listes– monopolitzen els primers llocs en 
les curses i deixen, sovint, en un segon 
lloc la resta. Amb més mitjans mecànics 
i electrònics –fins i tot tenen telemètrics 
amb 11 anys– la diferència a la pista és 
abismal i només amb talent o una mor-
terada de diners es pot accedir a aquests 
equips i sempre amb una dosi de preco-
citat cada vegada més alta.

No és el cas dels dos germans 
Abella, l’Esteve i el Tomàs, que, lluny 
del focus mediàtic de les grans compe-
ticions de promoció en circuit d’asfalt 
–CEV i FIM CEV– lluiten per fer-se un 
lloc futur en un món on cal lluitar de 
valent per accedir. Però ho fan en mo-
tocròs, una disciplina que, tot i no tenir 
tants adeptes, sempre enganxa l’autèn-
tic malalt de la moto.

Van començar el 2015 amb tres 
i quatre anys, després que el Tió els 
portés una Yamaha PW, la moto esco-
la més valorada per començar. El 2017 
van competir per primera vegada en el 
Campionat ACCEMA, en què el Tomàs 
va debutar amb cinc anys. L’Esteve ho 
va fer amb quatre i mig, poc després. 
Veient el talent de casa, els pares van 
haver de comprar una segona moto. 

L’Eduard, el pare dels dos germans, 
és un gran aficionat a aquest món, negoci 
a què es dedica i on havia competit. “Quan 
van néixer havia canviat la moto per la 
bici. No els volia traspassar aquesta afi-
ció, volia que ho descobrissin per ells 
mateixos, fins al dia que la van dema-
nar: van deixar-me una maxi trail du-
rant un temps i es van enamorar” ex-
plica. “Això es porta a la sang”.

De petits, quan només tenien una 
moto i se l’havien de canviar “eren ca-
paços d’esgotar el dipòsit de benzina 
abans de parar i ploraven quan ho havi-
en de fer” explica l’Eduard. “Les ganes 

L
Albert San Andrés

d’anar en moto han estat sempre tan-
tes que és impossible frenar-los. En 
l’àmbit familiar és molt maco. Anem 
tots quatre i fins i tot el gos”.

Sobre el terreny, els dos germans 
entrenats per l’expilot Patxi Pérez, de 
Riders Coach, són impressionants. 
Sobta veure com nens tan petits poden 
conduir una moto amb tanta facilitat, 
quan alguns que som més grans no en 
som capaços. Enamoren. Se’ls veu la 
passió ulls i ni tan sols les fortes caigu-
des els fan abaixar els braços. 

La il·lusió és l’empenta més forta 
per als dos germans, de set i vuit anys: 
el Tomàs vol arribar “a guanyar el cam-
pionat del món de motocròs”. L’Esteve 
serà un dur contrincant, ja que “també 
el vull guanyar” expliquen, veient la in-

“Quan només 
teníem una moto, 
eren capaços 
d’esgotar el dipòsit 
de benzina abans 
de parar i ploraven 
quan ho havien 
de fer”

Eduard Abella,
pare dels abella 
Bros

nocència de dos germans que somien a 
arribar a l’altura de pilots com Stefan 
Everts, Toni Cairoli o Jorge Prado. Cap 
dels dos, però, té cap interès a fer el salt 
a l’asfalt, tot i que el Tomàs ho va provar. 
“No vull tornar” diu, mentre que l’Este-
ve és molt contundent: “ni de broma”. 
Marvin Musquin i Ken Roczen són el mi-
rall del Tomàs; el seu pare i Justin Coo-
per, el de l’Esteve.

Però veure nens tan petits amb 
motos que corren tant no és fàcil. La 
seva mare, Antònia Sentías, s’encoma-
na “als àngels que els cuiden durant 
les curses” sense poder evitar emocio-
nar-se. En aquest cas és el pare qui pa-
teix més: “poder veure que fan això i 
que compartim familiarment m’om-
ple molt. Som tots moto, respirem 

moto, vivim de la moto i els caps de 
setmana seguim a sobre de la moto. 
Però pateixo més jo perquè sé què és 
fer-se mal damunt d’una moto”.

La temporada 2019 van comple-
tar el campionat de Catalunya i diver-
ses curses de l’ACCEMA. Les motos de 
50 cc –automàtiques– són sempre una 
font inesgotable de problemes i despe-
ses, un aspecte en què coincideixen la 
majoria dels pares, i per aquest motiu 
aquest 2020 faran el salt als 65 cc, per 
competir en els campionats de Catalu-
nya, Aragó, València i França.

El somni dels Abella Bros, dos cal-
derins que volen arribar al punt més 
alt de l’Olimp dels déus del motocròs. 
Farien bé Cairoli i Prado de començar 
a tremolar. 



Del 08 al 20 de gener de 2020   calderí / #61 ESPORTS | 13

E
Albert San Andrés

Les del futsal sènior calderí disputen 
avui la seva 14a jornada a Ripollet

Bon pronòstic per al Campionat d’hivern

Dimecres 8 de gener, a les 21:30 hores, les jugadores de l’equip sèni-
or del CN Caldes disputaran la 14a jornada de Lliga a Segona Divi-
sió Nacional fora de casa. 
Durant la temporada, i en la recent estrenada categoria, les calde-
rines s’han mantingut en una posició intermèdia en la classificació 
–es mantenen en 6è lloc– i poden assolir, finalment, un gran resul-
tat en el rànquing. 
D’altra banda, els seus companys de club, l’equip sènior masculí del 
CN Caldes, ja va disputar la darrera jornada –la 12a–, que quedava 
pendent abans de finalitzar l’any. En aquest partit, els calderins van 
guanyar a casa l’Arrels AEFS A per 3 a 2. Fins ara, el conjunt dels 
nois calderins està mantenint la destacada 2a posició en la classifi-
cació, per sota del Pou Escorial A, que es manté líder amb 28 punts.

El 21 de desembre, els nedadors i nedadores de l’equip màster del CN 
Caldes van participar en el darrera competició abans del Campionat 
de Catalunya d’Hivern, que tindrà lloc l’11 i 12 de gener. 
En aquesta última, l’equip calderí va assolir grans resultats, conquerint 
quasi en la majoria de les proves la 1a posició (dins les seves categori-
es): Olga Fernández va obtenir el premi al Trofeu Mig Fons Femení, ja 
que va acabar en 1a posició en els 400 i 800 lliures (i 2a en els 200 lliu-
res); Mercè Puigdueta també va quedar 1a en els 800 lliures i 100 es-
quena; Ester Calleja va fer-ho en els 100 lliures, i 2a en els 50 i 200 lliu-
res; Marc Vives, 1r en els 100 estils; Antonio Miró, 1r en 200 esquena, 
i Víctor Lozano va quedar 2n els 100 braça i 3r en els els 100 lliures. 
En la classificació per equips, el conjunt calderí femení va obtenir la 
8a posició i el masculí va classificar-se en 27è lloc. En general, el CN 
Caldes va assolir el 18è lloc respecte els 45 clubs participants en la 
competició de natació. 

fUTSAL | 2A I 3A DIvISIÓ NACIONAL 

NATACIó MÀSTER | CN CALDES 

NOTíCIES BREUS

ATLETISME | CN CALDES 

Grans fites esportives en l’atletisme 
femení del Club Natació Caldes

L’atletisme femení del CN Caldes s’ha acomiadat de l’any 2019 amb 
bona boca. 
D’una banda, Vanessa Olmos va obtenir la gran victòria a la classi-
ficació general de la cursa de San Silvestre de la ciutat d’Arrecife, a 
l’illa canària de Lanzarote. La cursa es va celebrar l’útim dia de l’any 
i constava de 5 quilòmetres de recorregut, que Olmos va finalitzar 
amb un temps de 18:40.
D’altra banda, la seva companya de club, la també atleta calderina 
Mercè Puigdueta, va participar en la cursa de San Silvestre Golden 
Mile celebrada a la platja de Las Américas, a Tenerife. En aquest cas, 
Puigdueta va també conquerir el podi després de finalitzar la prova 
en primera posició dins la seva categoria. 

l Club Natació Caldes 
va condecorar dotze 
nedadores i nedadors 
del club en la primera 
edició de la festa de la 

natació, un reconeixement de la 
junta directiva del club en la mi-
llor temporada de la història del 
club calderí, amb Ainhoa Cam-
pabadal com a màxima exponent 
d’aquest èxit.

En una festa que va deixar 
petit l’espai on es va celebrar, van 
assistir un centenar de familiars, 
amics i esportistes del club per 
donar suport a la gran tempora-
da feta per les calderines. Amb la 
presència del president, Roc Llei-
xà; el vicepresident, Jaume Ba-
laguer; la secretària de la junta, 
Neus Fité, i el directiu Eduard 
García, l’emotiu acte es va saldar 
amb l’entrega de dotze plats de ce-
ràmica gravats amb els noms dels 
protagonistes durant el 2019: Ca-
rolina Oliveira, Clàudia Muñoz, 
Marc Martí, Xènia Torrejón, Hele-
na Romera, Lucía Romero, Tània 
López, Lídia Castillo, Elsa Sán-
chez, Berta Presas, Marc Gonzá-
lez i Ainhoa Campabadal. 

Campabadal, amb ors en els 
campionats de Catalunya júnior i 
absolut i en els d’Espanya –a banda 
del gran paper al mundial i l’euro-

El CN Caldes premia 
una campanya històrica

Els premiats de la primera festa de natació del CN Caldes. > a. SaN aNdrÉS

Aitor Garcia talla un contraatac del C.E. Sabadell. > T. GUTiÉrreZ

Partit igualat dels calderins a Osona. > m. càTedra

peu– ha estat la nedadora més llo-
rejada de la història del club. Una 
esportista que amb només setze 
anys s’ha erigit en una de les mà-
ximes exponents de la natació es-

panyola i mundial gràcies a la feina 
feta des del club blau per Lourdes 
Becerra i José Muñoz, els grans im-
pulsors de la carrera esportiva de 
la de Sentmenat. 

CN CALDES | I fESTA DE LA NATACIÓ

la festa de final de temporada va ser la 
cirereta pels grans resultats del 2019

fUTBOL | C.f. CALDES 4 - C.E. SAbADELL b 0

HOQUEI | OK LLIGA 

Nova victòria per assolir la 4a posició

Empat per començar l’any nou

Aquest dissabte els calderins disputaven el partit 
enrederit de la 12a jornada contra el CE Sabadell 
“B”. El Caldes ha sortit animat al partit i Carles Valls 
al minut 7’ feia el primer gol. El Caldes ha tingut més 
ocasions, però no ha sigut fins al minut 31’ que Car-
les Valls ha fet el segon gol de l’equip, al transformar 
un penal. Amb aquest resultat s’arribava al descans.
A la segona part, minut 56’, Jordi Camí faria el ter-
cer gol, que donaria tranquil·litat al marcador. Cal 
destacar que el CE Sabadell mai ha donat el partit 
per perdut. Al minut 80’, Adama Sissoko faria el 4-0 
definitiu. Amb aquesta victòria, el CF Caldes es col-
loca 4t a la classificació, a sis punts del líder i a qua-
tre de la promoció. > TONI GUTIÉRREZ

El Recam Làser Caldes es va quedar a les portes de 
començar l’any nou amb victòria. Els de Candami 
es van avançar en dues ocasions, però els osonencs 
van igualar el partit en el tram final.
Ferran Rosa va anotar el primer gol dels vallesans al 
minut 7. L’alegria no va durar gaire als arlequinats 
ja que tres minuts després Adrià Ballart va igualar 
el partit. Al minut 17, Alexandre Acsensi va aprofi-
tar un refús per tornar a posar els calderins al cap-
davant. La segona part va oferir menys espectacle 
i poques arribades per als dos equips. Els calderins 
no es van mostrar còmodes en cap moment per la 
defensa dels osonencs. Al minut 43, els locals no van 
desaprofitar un penal per tornar l’empat al marca-
dor amb el gol de Canal. Aquest resultat seria el 
que es mantindria fins al final. > PREMSA CH CALDES
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Exposicions

“Viatge imaginari pels obacs 
de la memòria” 
d’Esther Tenedor, Xavier Mallol, 
Antoni blanco i Martí Rom. 
A partir del 10 de gener del 2020. 
Lloc: Espai d’Art
Organitza: Casino de Caldes 

1886-2019. La premsa 
calderina. Passió per informar 
(malgrat tot). 
fins al 12 de gener. 
Lloc i org.: Museu Thermalia

  DIMECRES 08
09 h · CAMINADA AL REMEI
Sortida: Les Cases dels Mestres
Organitza: Caminades de L’Esplai

16 h · ACTIVITAT DE MEMÒRIA
Les vacances de Nadal
Lloc: Sala 2 Centre Cívic
Org.: Assoc. Cultural de la Dona 

19 h · CONfERÈNCIA
“Etnobotànica: confluència entre 
plantes i persones” a càrrec d’Aity 
Gras i Elena Garnatje, Laboratori 
botànica de la ub.
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Organitza: Aules d’Extensió 
universitària Delfí Dalmau i 
Argemir Caldes de Montbui

20 h · CANTEM CANTANT
Assajos cada dimecres del mes. 
Inscripcions: cantemcantant@
gmail.com
Lloc: Saló dels Miralls
Organitza: Cantem Cantant

 
  DIVENDRES 10

19 h · INAUGURACIó 
EXPOSICIó
“viatge imaginari pels obacs de la 
memòria” d’Esther Tenedor, Xavier 
Mallol, Antoni blanco i Martí Rom.  
Lloc: Espai d’Art
Organitza: Casino de Caldes 

21.30 h · ASSEMBLEA 
GENERAL ORDINÀRIADE 
SOCIS
Lloc: Centre Cívic i Cultural de Caldes
Organitza: CECMO 

  DISSABTE 11
12 h · UN CONTE AL SAC
“Contes per fer passar el fred!”
A càrrec d’un Conte al Sac. 
Lloc i organitza: biblioteca de 
Caldes de Montbui 

17 h · CONCERT DE LA CORAL 
DEL CENTRE
Lloc i org.: f. D’Acollida S. Susanna 

17.30 h · fUTSAL fEMENÍ
CN Caldes  – Penya Esplugues 
Lloc: Pavelló Municipal bugarai
Organitza: fCf

18.30 h · WATERPOLO
CN Caldes – CW figueres 
(Absolut)
Lloc: CN Caldes

19 h · XERRADA
Cicle “Parlem de Cultura Popular: 
Orígens i evolució de la festa de 
Sant Antoni Abat”.
Lloc: Casino de Caldes (sala gran)
Org.: facultat de Sant Antoni Abat 
i Casino de Caldes
Col.: federació dels Tres Tombs 
de Catalunya

  DIUMENGE 12
12 h · fUTBOL
Caldes de Montbui – Ripollet
Lloc: CEM Les Cremades 
Organitza: fCf

13 h · BALL DE BASTONS 
Actuació de la colla bastoners 
de Caldes, amb motiu del Sant 
Antoni Abat 2020.
Lloc: Pavelló Mpal. Torre Roja 
Org.: facultat de Sant Antoni Abat

18.30 h · CONCERT
A càrrec de la banda fCSM & Sant 
Llorenç de la Galera.
Dins del cicle de Musicasino. 
Lloc i organitza: Casino Caldes 

  DILLUNS 13
10 h · SERVEI D’ASSESSORIA 
JURÍDICA PER A DONES
Lloc i org.: Ajuntament de Caldes 

17 h · TEATRE
“Pare als 60” i “un matrimonio 
en apuros”. A càrrec dels Grups 
Germanor i Alegria. 
Lloc i org.: f. D’Acollida S. Susanna 

19.30 h · INSCRIPCIONS
Inscripció de balladors per al 
ball de plaça, amb motiu del Sant 
Antoni Abat 2020. 
Lloc: Casino de Caldes (entrada)
Organitza: facultat de Sant 
Antoni Abat

  DIMARTS 14
19.30 h · ASSAIG DEL BALL 
DE PLAçA
Del 14 al 18 de gener.
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: facultat de Sant 
Antoni Abat

  DIMECRES 15
09 h · CAMINADA ALS 
SAULONS I CAN CARARAC
Sortida: Les Cases dels Mestres
Organitza: Caminades de L’Esplai

16 h · BINGO ALIMENT
Lloc: Sala 2 del Centre Cívic
Org.: Assoc. Cultural de la Dona 

  DIVENDRES 17
18 h · PRESENTACIó ‘COCREA’
Lloc i organitza: Cooperativa 70

19.30 h · MISSA DELS DIfUNTS
Lloc: Parròquia de Santa Maria 
Organitza: facultat de Sant 
Antoni Abat

  DISSABTE 18
SORTIDA DE  
RAQUETES DE NEU
Hora i recorregut per determinar. 
Cal inscriure’s abans del dijous 
anterior a la sortida. 
+info: cecmo.net  i info@cecmo.net. 
Organitza: CECMO

11 h · TALLER
“Com posar la mantellina”, amb 
motiu de Sant Antoni Abat 2020.
Lloc: Casino de Caldes 
Org.: facultat de Sant Antoni Abat

16.30 h · ACTUACIó  
BALL DE PLAçA
Actuació del grup dansaire, amb 
motiu del Sant Antoni Abat 2020. 
ballada del típic ball de plaça. 
Lloc: Residència Santa Susanna
Org.: facultat de Sant Antoni Abat

17.30 h · fUTSAL fEMENÍ
CN Caldes  – CD Almassera 
Lloc: Pavelló Municipal bugarai 
Organitza: fCf

17.30 h · fUTSAL MASCULÍ
CN Caldes  – Arenys de Munt 
Lloc: Pavelló Municipal bugarai
Organitza: fCf

18 h · TEATRE
“Pare als 60” i “un matrimonio 
en apuros”. A càrrec dels Grups 
Germanor i Alegria. 
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: L’Esplai 

19.45 h · WATERPOLO
CN Igualada - CN Caldes 
Lloc: CN Caldes 

20 h · ASSAIG GENERAL 
BALL DE PLAçA
Amb motiu del Sant Antoni Abat.
Lloc: Casino de Caldes (sala gran)
Org.: facultat de Sant Antoni Abat

  DIUMENGE 19
09 h · ESMORZAR DEL 
TRAGINER
Obert a tots els participants en 
la cercavila, amb motiu del Sant 
Antoni Abat 2020.
Lloc: aparcament del Caprabo 
(avda. Pi i Margall). 
Organitza: facultat de Sant 
Antoni Abat
Patrocini: DISAvA -  SAfONT 

09.30 h · 7è CROS 
Cursa d’atletisme oberta a 
participants de totes les edats 
(diferents categories). 
Lloc: Zona Esportiva  
Torre Marimon
Organitza: Club Atlètic Calderí 
Col·labora: Ajuntament de Caldes  
de Montbui

09.45 h · ACOMPANYAMENT 
DELS ABANDERATS
Acompanyament en comitiva 
amb la banda musical a càrrec 
d’unió filharmónica, del Prat del 
Llobregat
Lloc: fins a l’Església de Sta. Maria 
Organitza: facultat de Sant 
Antoni Abat

10 h · SANT ANTONI  
ABAT 2020
- Ofici solemne de Sant Antoni 
Abat amb benedicció de panets.
- Repartiment de panets a la 
sortida de l’església. 
- Concurs de carrosses 
engalanades tirades amb tractor 
agrícola.
Lloc: Església Santa Maria
Organitza: facultat de Sant 
Antoni Abat
Col·labora: Ajuntament de Caldes 
de Montbui i Departament de 
Cultura de la Generalitat de 
Catalunya 

11.30 h · CERCAVILA TRES 
TOMBS
benedicció dels animals i 
cercavila dels Tres Tombs. 
Repartiment d’obsequi i record de 
la festa per a tots els participants. 
Lloc: carrers de Caldes de Montbui
final del recorregut: zona del 
Tint a les 14 h (en arribar al 
parc de l’Estació els abanderats 
obsequiaran tothom amb 
carquinyolis i vi bo). 
Org.: facultat de Sant Antoni Abat
Col·labora: Ajuntament de Caldes  
i Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya 

12.30 h · BÀSQUET fEMENÍ
CN Caldes  -  vilassar de Dalt 
Lloc: Pavelló Mpal Les Cremades 
Organitza: fCbQ

16.30 h · DANSA DE  
SANT ANTONI
Tradicional ball de plaça amb 
l’actuació també del grup dansaire 
de la facultat. Música de la dansa 
a càrrec de la Cobla Ciutat de 
Granollers.
Lloc: plaça de la font del Lleó
Org.: facultat de Sant Antoni Abat
Col·labora: Ajuntament de Caldes 
i Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya 

18.30 h · CONCERT DE 
MÚSICA CATALANA
A càrrec de l’Orquestra venus, amb 
motiu del Sant Antoni Abat 2020. 
venda d’entrades des de les 18 h. 
Lloc: Casino de Caldes 
Org.: facultat de Sant Antoni Abat

21.30 h · ACOMPANYAMENT 
DELS ABANDERATS
Lloc: a la sala del ball
Org.: facultat de Sant Antoni Abat

22 h · BALL DE GALA I fI DE 
fESTA
A càrrec de l’Orquestra venus. 
Entrega de premis del concurs 
de carros i tradicional sorteig del 
porc, el xai i els pollastres. Acte 
commemoratiu en reconeixement 
dels abanderats dels anys 1970 
i 1995 en el 50è i 25è aniversari 
respectivament.
Lliurament de la bandera als 
portabanderes de l’any que ve. 
venda d’entrades al Casino abans 
de les sessions. 
Lloc: Casino de Caldes 
Org.: facultat de Sant Antoni Abat
Col·labora: Ajuntament de Caldes 
i Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya 

del 08 al 20 de gener del 2020
CLASSIfICACIONS
ESPORTIVES

HOqUEI MASC.
oK lliga · J.15

Igualada - Lleida 3 - 2
Liceo - Noia 3 - 4
Vic- Calafell 2 - 1
Girona - Barcelona 0 - 4
Lloret - Palafrugell 2 - 2
Voltregà · Caldes 2 · 2
Taradell - Reus 2 - 2

CLASSIFICACIÓ PT
06 Recam Làser Caldes 23

FUTBOL
2a catalana ·  Grup 4 · J.15

Joanenc - Torelló 1 - 1
Berga - Tibidabo —
Gironella - Cardedeu 0 - 2
Franqueses - Calaf 4 - 0
St. Quirze - St. Julià 4 - 0
Torreta - Sabadellenca 2 - 0
Ripollet - Vic 2 - 1
Can Trias · Caldes 2 · 2
Sallent - Sabadell 1 - 0

CLASSIFICACIÓ PT
04 Caldes de Montbui, CF 27

FUTSAL MASC.
3a  div. Nacional · Grup 01 · J.12

Escorial - Vilassar 5 - 4
Canet - Jesus Maria 5 - 2
Montsant - Arrahona 3 - 6
Horta - Floresta 5 - 3
Unión - Vallseca 3 - 2
Premià - Arenys 5 - 6
Mataró - Vacarisses 3 - 4
Caldes · Arrels 3 · 2

CLASSIFICACIÓ PT
02 Caldes de Montbui, CF 25

FUTSAL FEM.
2a  div. Nacional · Grup 02 · J.14

Intersala - Elx 6 - 1
Castellón - Torrent 3 - 0
Hospitalet - Cesar Augusta 4 - 2
Eixample - Mataró 3 - 1
Cervera - Castelldefels 2 - 2
Red Star’s - Concordia 0 - 5
Esplugues - Almassera 3 - 2
Ripollet · Caldes —

CLASSIFICACIÓ PT
06 CN Caldes 22

BàSqUET MASC.
2a  categoria · fr02 · J.12

Argentona - Mataró 63 - 66
Sta. Coloma - Viladecans 58 - 66
Caldes · La Mina 59 · 62
Teià - Viladecans 69 - 59
Franqueses - Llefià 59 - 84
Masnou - Parets 76 - 85
Minguella - Círcol 45 - 81

CLASSIFICACIÓ PG PP
02  CN Caldes 08 04

BàSqUET FEM.
2a  categoria · fr01 · J.12

Llefià - Círcol 38 - 47
Jet · Caldes 70 · 57
Vilassar - St. Nicolau 40 - 40
St. Gervasi - Argentona 52 - 45
St. Jordi - Minguella 62 - 59
Can Parellada - Mollet 48 - 79
Ripollet - Neus 54 - 43

CLASSIFICACIÓ PG PP
04 CN Caldes 07 05
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DEFUNCIONS

06 de gener · 83 anys 
CARMEN FERRER CLIVILLES

06 de gener · 90 anys 
CARMEN CORREAS MOLINER

06 de gener · 73 anys 
ISABEL GOMEZ PARRA

03 de gener · 67 anys 
ALFREDO OCARIZ COMAS

03 de gener · 75 anys 
MARGARITA ESTELLER SORET

01 de gener · 70 anys 
ROSARIO CASTRO ALARCON

27 de desembre · 80 anys 
JAIME GAIG CAZCARRA

23 de desembre · 82 anys 
ELENA RAMIRO COBA

23 de desembre · 64 anys 
ENRIqUE CAMPS SANZ

23 de desembre · 57 anys 
JOAN BADIA BARTOMEUS

17 de desembre · 67 anys 
Mª DEL CARMEN DIAZ MORALES

PUBLICITAT | 15

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 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).

Passatemps en català

Completa l’espai amb la grafia adient. 

“La impre__ora no acaba de funcionar bé,  
de vegades el paper s’encalla.”

Completa el qüestionari Un cop de mà. Rumia i encerta-la! d'aquest mes 
escanejant el codi QR. 
Com funciona? Després de respondre totes les preguntes, clica “Envia”. A la  
pantalla que s'obrirà, clica “Mostra els resultats” per veure'n les solucions 
i saber si has respost correctament. 

Un cop de mà
Rumia i encerta-la!

Trobaràs el qüestionari a  i al  de l’Oficina de Català de Caldes de Montbui.
Si el vols rebre, envia’ns la teva a/e a uncopdema@cpnl.cat.

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

L’Instagram dels Reis d’Orient 2020

@ainsika13 @espigador @fidelcasajuana @queraltcamps @museuthermalia

@ramon3061 @pep.busquets @merypuig @xavibartoli @reismags_caldes
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>Podeu llegir l’entrevista completa a 
www.calderi.cat

Curiositats

“No soc maia, però el 
meu imaginari ja ho és 
perquè fa nou anys que 

soc a Yucatán”

J.
 S

e
r

r
a

· Per què aquest interès per Mèxic?
No ho sé. El meu avi tenia un llibre d’in-
drets del món. I veia ciutats com Copán, 
a Hondures, i Tikal, a Guatemala, que 
em tenien fascinat. Quan vaig estudi-
ar la carrera de Periodisme, vaig fer al-
guns viatges a l’Equador i altres ciutats. 
Em vaig enamorar de Llatinoamèri-
ca, però no havia trepitjat mai Mèxic. 
Quan vaig acabar d’estudiar, vaig dema-
nar mil i una beques. Vaig estar-me dos 
mesos a Guatemala i el 2011 vaig arribar 
a Mèxic amb una segona beca i em vaig 
establir a Mérida, la capital de Yucatán.

· I també ets el president del Casal 
Català de Yucatán. Quina tasca feu?
Estem fent moltes coses. La gent es 
queda aturada perquè no sap ben bé 
què fem, però fem moltes coses. Cada 
setmana fem activitats, cicles de cinema, 
de documental, vam fer un mercat cul-
tural... El Casal es va fundar fa 23 anys 
i el van crear historiadors, antropòlegs 
i arqueòlegs i té un perfil de fer estudis, 
conferències o llibres. També fomenta 
la interculturalitat perquè la gent d’allà 
conegui la cultura catalana i els d’aquí 
coneguin la cultura de Yucatán.

· Com es va crear el projecte Ja’ab?
L’any 2012 va ser l’any de la cultura 
maia, que deia que s’acabava el món 
i començava un nou cicle, i allà es va 
viure bastant fort. Aquells mesos, amb 
el que va sobrar de la beca, vaig auto-

publicar un llibre que va ser la gè-
nesi del projecte Ja’ab, que vol dir 
‘any’ en llengua maia. És, de fet, la 
primera col·lecció de llibres juvenils 
fets de manera col·lectiva a El Salva-
dor, Hondures, Guatemala, Belize i 
Mèxic. Són 12 llibres que parteixen 
de les 12 ciutats del meu llibre ini-
cial i a cada ciutat d’aquestes s’ha 
fet un llibre col·lectiu amb un grup 
de joves que han fet una ruta maia.

· I els joves què diuen quan veuen 
publicats els seus escrits?
Home, estan molt contents. No 
estic en contacte amb tots perquè 
han intervingut 500 joves més 200 
en temes de disseny. Alguns han 
fet servir els llibres com a platafor-
ma base per aconseguir finança-
ment públic per a altres projectes.

· Aquests llibres són com una 
mena de llegat de la cultura maia?
És molt més complex que això. Són 
llibres fets per joves maies, indí-
genes, no indígenes, de ciutat, de 
poble... Són joves de la regió maia 
geogràfica, que no s’autodefineixen 
com a maies, però amb un imagi-
nari fet per personatges maies. De 
nens, per exemple, els explicaven 
les històries dels aluxes, que són 
els follets maies. La part maia, vul-
guis o no, et toca de forma direc-
ta o indirecta, hi és present. Jo no 
soc maia però el meu imaginari ja 
ho és perquè fa 9 anys que hi soc.

· El vostre projecte ha rebut mol-
tes distincions?
Fins ara ens han donat alguns pre-
mis a diversos països per aquest 
projecte sense finalitat de lucre, 
com a l’Equador o a l’Aràbia Sau-
dita, i actualment estem nominats 
com a representants mexicans al 
premi IBBY-Asahi de foment de la 
lectura entre joves a nivell mundi-
al. Aquest any s’hi ha presentat 23 
projectes. Al mes de març hi ha una 
fira de llibre infantil a Bolonya on 
s’anunciarà el projecte guanyador. 

· Estàs fent una tasca que potser 
hauria de fer el govern mexicà...
Sí. En la gran majoria de casos, les 
biblioteques públiques no tenen 
una secció juvenil i a més estan 
molt abandonades. No hi ha llibres 
atractius per a joves perquè són 
llibres vells, fets per adults o de 
contextos externs. No hi ha llibres 
nous actuals fets per a joves en 
color i que siguin de la seva zona. 
Aquest és el buit que volem omplir. 
Després de molt esforç, hem pogut 
publicar 1.000 col·leccions de 12 lli-
bres cadascun. D’aquests 12.000 
llibres, 850 col·leccions s’estan re-
partint per les biblioteques públi-
ques de Mèxic i la resta s’han re-
partit en diversos espais com la 
biblioteca de Caldes.

Joan
Serra

Montagut

Editor, gestor cultural i escriptor

des de ben petit el fascinava la cultura maia. a casa seva, tenien 
el convenciment que acabaria viatjant pel món. i així ha estat. 
des de fa 9 anys, resideix a Yucatán. És el president del casal 
català d’aquella península mexicana i coordina el projecte  
Ja’ab de foment de la lectura i l’escriptura entre els joves amb 
llibres fets per ells mateixos. Va tornar a caldes per Nadal.

Jordi Rius


