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Caldes potenciarà la
construcció de vivendes
socials aquest mandat
>P02-03

Es signa el nou conveni
de col·laboració amb el
Síndic de Greuges
>P04

L’Ajuntament ordena
l’aturada de l’activitat
al Pla d’Aguilar
>P6

Kilian González es
recupera d’un ictus
amb l’ajut de la natació
>P12

Recordant
Calonge

El MNAC i la Biblioteca de
Catalunya adquireixen obra
del genial artista calderí
>P10
Autoretrat d’Antoni Calonge que forma part de les obres recuperades per la seva germana Rosa Maria, a la casa familiar de Caldes, amb la voluntat de fer que el seu llegat arribi com més lluny millor. > cedida
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L’accés a l’habitatge, una
autèntica emergència social
HabiTATge | projectes

L’Ajuntament compta per primer cop amb una Regidoria d’Habitatge, que vol potenciar la creació d’habitatges socials

Habitatges
familiars
per tipus

Habitatges
familiars principals
per règim de tinença

Habitatges
familiars principals
per superfície útil

7.437

6.507

6.507

Principals
6.507 habitatges

Propietat
4.992 habitatges

Fins a 60 m2
515 habitatges

Secundaris
563 habitatges

Lloguer
1.147 habitatges

De 61 a 90 m2
2.907 habitatges

Buits
367 habitatges

Altres
368 habitatges

De 91 a 120 m2
1.570 habitatges
De 121 i més m2
1.515 habitatges

Dades d’habitatges referents a Caldes de Montbui del 2011. > IDESCAT

Jordi Rius

E

l nou Ajuntament de Caldes sorgit de les eleccions
municipals de 2019 va comportar la creació d’una Regidoria d’Habitatge, que
està en mans del regidor Jordi Martín.
Creu que en aquest mandat es podran
veure avenços en matèria d’accés a l’habitatge. Justament l’oposició havia criticat la inacció municipal en aquest àmbit.
El regidor Martín explica que fins ara
“havíem estat més centrats a garantir el dret a l’habitatge”. Des de la seva
àrea, es volen impulsar dins de l’horitzó
2020-2022 tres projectes, un de caire social i per donar sortida a casos d’emergència habitacional, un segon relacionat
amb els joves i un tercer que vol impulsar
un projecte de cooperativa en un solar
cedit per l’Ajuntament.
Una de les queixes repetides de la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
(PAH) de Caldes és que l’Ajuntament “no
sempre ha tingut la suficient voluntat
política per afrontar la emergència
habitacional de Caldes. Per la nostra
part, sempre hem demanat que, com a
mínim, necessitàvem pisos d’emergència gestionats per l’Ajuntament per a
les famílies que havien estat desnona-

5 habitatges

socials es
construiran a la
Sala Polivalent del
Centre Cívic

6 vivendes

obtingudes pel
dret de tanteig i
retracte

Molí d’en Ral

s’ajorna el projecte
de 16 habitatges
socials a l’espera
de la urbanització
del carrer

des”. Amb l’actual govern, “sí hem trobat un canvi a millor i s’està treballant
molt per revertir aquesta situació”.
El MOLÍ D’EN RAL, EN ESPERA
Encara no fa un any, l’Ajuntament de
Caldes anunciava que havia encarregat
l’avantprojecte per a la construcció de 16
habitatges de protecció social que s’havien de construir al polígon Molí d’en Ral.
L’edifici tindria una planta soterrània
amb 16 places de pàrquing, una planta
baixa amb 4 habitatges i les plantes primera i segona amb 6 habitatges cadascuna. Però la realitat s’ha imposat i el projecte de moment queda aparcat. “Ens
vam trobar que els terrenys que ens
venien provenien d’un promotor que
feia la resta de pisos. Com que es va arruïnar, els terrenys van anar a parar
a Sareb –la Societat de Gestió d’Actius
Procedents de la Reestructuració Bancària–, que és un interlocutor difícil”,
assegura Martín. A més, com que Sareb
segurament no tindria intenció de fer la
urbanització dels carrers, la urbanització l’hauria d’haver avançat l’Ajuntament
i “quan el futur promotor tirés endavant la seva promoció, aquest hauria rescabalat l’Ajuntament d’aquest
avançament”.
Segons Martín, la urbanització de
la zona correspon a un disseny dels anys

A la Sala Polivalent del Centre Cívic s’hi faran cinc habitatges socials. > J. rius

vuitanta “amb molt de carrer, molt mur
i amb poc verd i paisatgisme”. Per tant,
el projecte està en espera fins que no es
faci la urbanització del carrer.
Però el municipi té una necessitat
urgent d’habitatge. Hi ha altres alternatives per desenvolupar una política d’habitatge com les sis vivendes que té el consistori pel dret de tanteig i retracte, que
ja es van adquirir el mandat passat i que
es destinaran a lloguer social. De les sis
propietats, dues estan pendents d’escripturar i d’adjudicar.
L’Ajuntament ha pogut formalitzar

la compra dels habitatges en l’exercici
de l’anomenat dret de tanteig i retracte,
que regula la Generalitat de Catalunya
a través del Decret Llei 1/2015, de mesures extraordinàries i urgents per a la
mobilització dels habitatges provinents
de processos d’execució hipotecària. Després que la Generalitat hagi resolt exercir el dret de tanteig en benefici de l’Ajuntament, aquest executa les compres dels
habitatges que compleixen amb els següents requisits: el preu de venda és inferior al 80% del mòdul establert per al
règim especial d’Habitatges de Protec-
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ció Oficial (HPO) i la superfície de l’habitatge no és inferior a 45 m2 ni superior a 120 m2.
CINC HABITATGES SOCIALS
A LA SALA POLIVALENT
Un dels primers projectes que veurà la
llum aquest 2020 serà la construcció
d’habitatges socials a l’immoble on actualment hi ha la Sala Polivalent del Centre Cívic, al passatge de Buenos Aires, on
s’invertiran 270.000 euros. Al tractar-se
només d’una reforma interior, “anirem
molt ràpids”, assegura el regidor d’Habitatge. D’aquí sortiran cinc habitatges al
voltant de 36 metres quadrats, dos dels
quals es destinaran a habitatge d’emergència i tres seran socials.
La PAH precisament fins ara es
queixava que el consistori “no donava solucions habitacionals a persones que havien perdut la seva llar, ni
que fos temporalment, quatre dies en
una pensió i fora, no et podien ajudar
més”. Amb la creació d’aquests habitatges d’emergència, considera Martín,
les persones que han estat desnonades
“van a un habitatge digne”. L’estada en
aquest habitatge serà temporal , “el que
necessitin per restablir la unitat familiar”, sempre tutoritzats per l’àrea de
Serveis Socials.
Els habitatges tindran tota una
zona comunitària, amb una terrassa,
una barbacoa, una pica i una bugaderia.
Martín considera que aquest tipus d’espai relacional és necessari per als ocupants dels habitatges perquè “els ajuda
a fer comunitat”.
HABITATGES PER A JOVES EL 2021
Un altre dels projectes amb què treballa el consistori és la construcció de vuit
habitatges per a joves que s’executaria al
llarg del 2021. Es faria en un solar públic
que hi ha a l’avinguda Fontcuberta, davant de la plaça Romà Martí. “N’hi cabrien 9, però de moment ho deixarem
en 8 per habilitar un espai comunitari”, assegura Martín. Es tracta d’habitatges d’unes dimensions reduïdes però
previstos “com un punt d’emancipació
a uns preus de lloguer raonables”.
La pujada dels lloguers ha provocat que col·lectius com els joves, famílies joves, parelles o persones grans marxin fora de Caldes, i “l’Ajuntament ha
de posar solucions per parar aquesta
situació”, constaten des de la PAH, que
afegeix que “el consistori no pot permetre que s’expulsi els conciutadans de la
seva vila, per la especulació immobilià-
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ria, ara amb els lloguers”. El regidor coincideix amb la PAH en què el fet que la
gent sobretot jove hagi de marxar a viure
fora de Caldes “no és bo”. En aquest sentit, també s’iniciarà una línia de microcrèdits d’accés a l’habitatge, molt orientat als joves, “que ajudaran a suplir la
fiança que s’ha de donar a l’hora de llogar un pis”. Aquest any ja hi ha una partida pressupostària de 30.000 euros.
OFICINA D’HABITATGE
L’Oficina d’Habitatge, constituïda
el 2009, està tramitant molts ajuts.
“Tenim un assessorament jurídic
que ha anat mutant d’hipoteques a
lloguers. Abans ens venien usuaris
amb hipoteques sòl, per exemple, i ara
ens estan venint llogaters amb fiances
excessives”, constata el regidor d’Habitatge. A més, ha assegurat que “ens
estem convertint en un punt de petita centralitat perquè ens estan venint
gent de Sant Feliu de Codines, Palau
o Sentmenat per tramitar els ajuts”.
Alguns usuaris enguany s’han quedat
fora dels ajuts de l’any passat perquè la
Generalitat n’ha modificat les condicions una vegada acabat el termini de presentació de sol·licituds. “Això ha provocat que un grup de persones que
complien els requisits de moment no
tinguin l’ajuda però hi ha una pressió
molt forta per intentar revertir la situació”, apunta Martín.
La PAH assegura que “tenim les
eines per augmentar el parc públic
d’habitatges de lloguer”, com per
exemple “la cessió a l’ajuntament de
la vivenda buida de grans tenidors,
de retruc s’aconseguiria que els preus
dels lloguers baixessin”. La plataforma argumenta que, amb les reunions
amb l’Ajuntament, “sempre insistim en
aquest tema, perquè aquesta vivenda
que procedeix de bancs s’ha de recuperar, ja que han estat rescatats amb
diners públics, però no hi ha manera
d’aconseguir-hi reunions”.
El regidor d’Habitatge de Caldes
ha explicat que una de les iniciatives que
s’iniciaran seran “descobrir quins són
els habitatges vells buits que hi ha a la
vila”. En aquest sentit, s’ha fet una modificació de les ordenances fiscals: “Tots
els grans tenidors que encara quedin
a Caldes i que no lloguin els incrementarem l’IBI en un 50%, el màxim permès”. Aquest any es farà un cens amb
tots aquests immobles i a partir del 2021
es començaran a incrementar la pressió
fiscal a aquests grans tenidors.
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COOPERATIVISME | PLAÇA 11 DE SETEMBRE

Experiència no especulativa
de gestió de l’habitatge

L’edifici cooperatiu es construirà en aquest solar entre el carrer Nou i la plaça 11 de setembre. > cedida

Fa uns mesos es va presentar una iniciativa innovadora consistent en què l’Ajuntament cedeix l’ús
d’un solar públic, en aquest cas situat entre la plaça
11 de Setembre i el carrer Nou, per construir-hi un
habitatge cooperatiu, que podria ser una realitat
entre els anys 2022 i 2023. És a dir, “tot un seguit
de persones que s’ajuntin en règim de cooperativa podran optar a aquest concurs que farem
públic –ara se n’estan redactant les bases”, assegura el regidor d’Habitatge, Jordi Martín.
“L’habitatge cooperatiu en cessió d’ús, o cooperatives d’usuàries d’habitatge, és un model
que es basa en la propietat col·lectiva, l’autogestió i l’apoderament de la ciutadania per la
seva implicació en la resolució d’una necessitat
tan bàsica, essencial i necessària com és l’accés
a l’habitatge. I la idea és poder resoldre aquesta necessitat a través de projectes comunitaris,
assequibles i inclusius”, assegura Lali Daví, de La
Dinamo Fundació, entitat que està impulsant a Catalunya l’habitatge cooperatiu i que ha fet l’estudi
de viabilitat del projecte després d’un encàrrec de
l’Ajuntament a la Diputació de Barcelona.
“Les persones que formen part d’un projecte
com aquest participen en una comunitat autogestionada que defineix de quina manera vol
conviure, i com vol que sigui el lloc on habitar”,
afegeix Daví. I a més, tal com assegura Martín, “és
un projecte gens especulatiu perquè les coope-

ratives en seran els promotors”.
L’estudi vincula la viabilitat del projecte a la cessió del terreny municipal per un període mínim de
50 anys i òptim de 75. “La potencialitat de la cooperativa és garantir un habitatge a les persones sòcies més enllà de la cessió pública del sòl;
és a dir, garantir-los un habitatge indefinit. En
aquest sentit, a través d’aquest model, la cooperativa té la capacitat d’estalviar recursos col·
lectivament, de manera que després de 50 o 75
anys, si l’Ajuntament no renova la cessió del sòl,
es pugui replicar el projecte en un altre lloc, garantint un habitatge digne a les persones sòcies”, assegura Daví.
El projecte preveu la construcció d’uns 18 habitatges amb zones comunes com bugaderia i sales de
reunions, entre altres espais. Les persones sòcies
de la cooperativa poden ser usuàries d’un habitatge i dels espais comunitaris amb una aportació de capital inicial i pagant una quota mensual,
“una mica per sobre d’un lloguer social però
bastant per sota del preu del mercat”, assegura Martín. En cas que la sòcia habitant decideixi
abandonar la cooperativa o canviar d’habitatge,
pot renunciar al dret d’ús recuperant l’aportació
de capital inicial i la cooperativa torna a assignar
l’habitatge a una altra sòcia. L’Oficina d’Habitatge ja ha registrat els primers interessats, des de
cooperatives de Caldes fins a particulars.
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NOVA CIUTADANIA | CALDES A LA TEVA BUTXACA

Caldes renova el conveni
amb el Síndic de Greuges

Neix una nova guia
de serveis locals

El Servei d’Atenció a les Persones de l’estament farà dues
visites anuals per atendre les queixes de la ciutadania

Se n’han editat 1.000 exemplars i són
gratuïts per a la ciutadania

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, amb l’alcalde de Caldes, Isidre Pineda, i el regidor David Través. > I. HIJANO

Imatge de la portada de la nova guia de serveis locals. > AJ. CALDES

Dimarts 28 de gener, l’alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, signava un conveni de col·laboració amb
el Síndic de Greuges de Catalunya,
Rafael Ribó. L’acord significa la renovació de l’anterior conveni, signat el
maig del 2017, amb el mateix propòsit
de “garantir els drets de les persones en l’àmbit local, amb màxima
eficiència, proximitat i seguretat”,
relata el consistori.
En el present conveni de col·
laboració, l’equip itinerant del Servei d’Atenció a les Persones del Síndic de Greuges s’aturarà a la vila dues
ocasions a l’any i atendrà les queixes
d’aquelles persones que hagin demanat cita prèvia. L’estament també es
compromet a trametre a l’Ajunta-

En un llibret pràctic i de dimensions reduïdes els calderins i calderines
poden accedir a la informació bàsica referent a qualsevol servei municipal a un simple cop d’ull. És la nova guia de serveis “Caldes a la butxaca”, una publicació que de moment compta amb 1.000 exemplars, distribuïts gratuïtament en el consistori i altres equipaments municipals.
“A Caldes disposem de molts serveis públics i els hem volgut recollir en aquesta guia per què resulti útil a la ciutadania”, explicava
l’alcalde, Isidre Pineda. La nova guia de serveis s’adreça a qualsevol
ciutadà de Caldes, tant nouvingut com resident de fa temps. Val a dir
que “des del servei de Nova Ciutadania vam detectar que necessitàvem una guia com aquesta, que reculli els serveis i espais que
oferim des de l’Ajuntament”, explicava la regidora de Nova Ciutadania, Ángeles Llive. Per aquest motiu, es lliurarà un exemplar de la
publicació a cada persona que s’empadroni al municipi: “Esperem
que sigui de molta utilitat per als ciutadans nouvinguts”, puntualitzava la regidora.
La publicació conté la informació de setanta equipaments municipals
presentats en sis blocs que ordenen els continguts: Ciutadania; Persones; Espais Comuns; Economia; Esport, i Coneixement.

ment un informe anual que reculli la
situació de les queixes tramitades pel
Síndic que facin referència al municipi. D’altra banda, ambdós organismes
s’han compromès a donar màxima
celeritat a la tramitació de les queixes
presentades pel Síndic i que afectin
competències municipals. Per tal de
fer-ho efectiu, s’ha establert un procediment de tramitació a través d’una
plataforma en línia. A través aquesta, l’Ajuntament disposa d’un termini de 15 dies hàbils per respondre al
Síndic quan aquest sol·liciti informació arran d’alguna queixa presentada.
El consistori ha renovat el conveni
al marge dels suggeriments del PSC
Caldes proposats en l’últim ple del
2019. En aquest, els socialistes cal-

derins van plantejar el cessament
de Rafael Ribó com a Síndic de Greuges arran d’unes declaracions referents a la saturació del sistema sanitari públic a Catalunya. Ribó “va
focalitzar la causa a l’ús que en fan
malaltes i malalts d’altres comunitats autònomes”. El PSC Caldes va
considerar a aquestes declaracions
“desafortunades i que manquen de
tota veracitat”, pel que es va instar
l’Ajuntament a no renovar el conveni
amb l’estament i promoure la ﬁgura
de Síndic Municipal “com tenen
moltes altres poblacions i tan bon
resultat està oferint”, explicava el
PSC calderí en un comunicat publicat en aquest mitjà el desembre de
l’any passat.

MOBILITAT | CICLOCARRERS

S’estrenen recorreguts prioritaris per
a bicicletes entre el Bugarai i l’Església
Dijous passat, el regidor d’Espais
Públics i Mobilitat, Jaume Mauri,
presentava els primers ciclocarrers del municipi; vies urbanes on
les bicicletes tenen prioritat per
davant dels vehicles de motor.
Aquests carrers –ja senyalitzats
amb pintura vertical i horitzontal– creen un recorregut que connecta el parc del Bugarai amb la
plaça de l’Església en dos itineraris (un d’anada i un altre de tornada) de 2,2 quilòmetres de longitud.
La prova pilot dels primers ciclocarrers de Caldes dona resposta
a la necessitat de crear una xarxa
d’itineraris ciclistes que va detectar-se en l’Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible de Caldes, i a més,

Marca dels ciclocarrers. > M. CLAPERS

significa una clara acció en benefici de la mobilitat sostenible.
S’instaura un nou model de mobilitat segura: El ‘petó i adeu’
Per tal de resoldre la dificultat d’accedir a la porta de l’escola de bressol Els Peixets a les hores punta,
el consistori ha optat per un nou
model “que ja s’utilitza arreu
d’Europa”, segons Mauri, el ‘petó i
adeu’: “Hem habilitat tot un tram
de carrer de l’escola amb una senyalització de color verd que prohibeix l’estacionament a l’hora
d’entrada i recollida per què els
pares puguin accedir a la porta i
recollir els infants amb un mínim
de garanties”. La zona no permet
habilitar-hi un aparcament.

BALANÇ | PUNT DE MEDIACIÓ

Lleuger increment en el nombre
de sol·licituds respecte el 2018
Coincidint amb el Dia Europeu de la Mediació, celebrat el 21 de gener,
l’Ajuntament publica les dades relatives al servei de mediació que es proporciona des del consistori i que està a disposició de la ciutadania per a
la resolució de conflictes personals i comunitaris: el Punt de Mediació.
L’Ajuntament va implantar aquest servei el 2015 amb el propòsit “d’afavorir la millora de la convivència ciutadana i la qualitat de vida al
municipi, tot oferint espais per potenciar l’entesa i el diàleg” informa el consistori. Aquestes estratègies per generar valors de civisme i
responsabilitat social estan donant els seus fruits. De fet, el nombre de
sol·licituds de mediació rebudes al Punt de Mediació durant el 2019 ha
crescut, tot i que lleugerament, en 5 sol·licituds més respecte el 2018.
Del total de 83 casos atesos, en una vintena d’ocasions s’ha dut a terme
la tècnica de la mediació pròpiament dita, i en quasi una cinquantena de casos s’ha ofert assessorament en sessions individuals (amb les
parts implicades) per ajudar-les a fer que entre elles puguin dialogar
i resoldre el conflicte. En els casos restants, s’han aplicat altres tècniques com les pràctiques restauratives. D’altra banda, la majoria dels
casos que s’han treballat segueixen sent els conflictes de tipus familiar i veïnal, seguits dels relacionats amb activitats econòmiques, i els
que menys, els relatius a l’ús dels espais públics, escolars i associatius.
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MEDI AMBIENT | EXTRACCIONS D’ÀRIDS

L’Ajuntament de Caldes ordena
l’aturada d’activitat al Pla d’Aguilar

Del 04 al 17 de febrer de 2020

ESCOLA EL FARELL | DeNIP

Solidaritat i pau
al fil de la música

El consistori ha constatat que s’estan duent a terme tasques de restauració
de l’antiga pedrera situada en aquest terreny sense llicència municipal
Redacció

C

arerac Verd, la plataforma ciutadana de Caldes de Montbui
preocupada pels abocaments
incontrolats que s’estan duent
a terme sense llicència municipal a la zona, ja ho denunciava des de finals
de l’any passat: “És un no parar. Avui també.
Camions i més camions a descarregar al Pla
d’Aguilar. Què descarreguen?”.
Semblava que els abocaments irregulars
de residus que estava efectuant l’empresa GDP
Recycling Process SL a Can Carerac –denunciat i paralitzat a finals d’any–, s’havien traspassat a la zona del Pla d’Aguilar: “Està en ple
funcionament. Hi ha un flux continu de camions que hi porten a enterrar una càrrega desconeguda” declarava Carerac Verd en
un comunicat signat el 26 de gener.
El col·lectiu ciutadà ha estat fent un seguiment de l’activitat realitzada a la zona, i
segons asseguren, ho han denunciat a l’Ajuntament de Caldes, presentant instàncies i facilitant-los documentació: “Hem mantingut
com a mínim tres reunions amb regidors i
membres de l’àrea tècnica de l’Ajuntament
i els hem tramès imatges i informació en reiterades ocasions”.
No obstant això, la plataforma seguia indignada per la inacció del consistori: “És inacceptable que els gestors responsables en
primera instància desconeguin què s’hi fa.

Abocador de Carerac on han aflorat substàncies no identificades. > @CARERACVERD

La música va ser l’epicentre del dia. > CEDIDA

O miren a un altre costat quan passen per
allà o no volen escoltar quan se’ls informa. Ja n’hi ha prou, d’aquesta falta d’eficiència de l’Ajuntament per gestionar i
vetllar pel territori”.
Dijous passat, 29 de gener, l’Ajuntament de Caldes anunciava l’ordenament de
l’aturada de les activitats detectades al Pla
d’Aguilar. Finalment, s’ha constatat la realització de tasques de restauració de l’antiga pedrera situada en aquest terreny sense
la preceptiva llicència municipal: “Els informes recullen que s’estan utilitzant terres netes per restaurar aquesta antiga
zona d’extraccions” explica en un comuni-

Com a cada curs, l’escola municipal El Farell va
celebrar, dijous passat, el Dia Escolar de la NoViolència i la Pau (DENIP). Aquell dia, la música va ser el fil conductor d’una jornada en què
“es van abordar valors com la pau i la solidaritat, aspectes emocionals com l’empatia, i
sobretot, es va treballar el llenguatge musical”, expliquen des de l’escola. I és que la música és “un llenguatge universal de germanor”.
Al matí, l’alumnat va gaudir de tallers dirigits
per les famílies, i van dissenyar “el que serà un
banc de l’amistat per a diferents espais del
pati”. A la tarda, l’escola va obrir les portes per
gaudir de molta música en directe i una xocolatada solidària en benefici a l’ONG Petits Detalls.

COOPERACIÓ | AJUTS

6.000 € per als refugiats d’Europa

cat l’Ajuntament, i afegeix que “l’alcalde ha
dictat decret ordenant la paralització de
les obres i reclamant a la propietat la legalització de les tasques de restauració”.
En cas que no es produeixin, “l’Ajuntament
aplicarà les sancions oportunes”, adverteix el consistori de Caldes.
Carerac Verd va celebrar l’actuació del
consistori, però hores més tard tornava a denunciar que “a la banda sud del Pla de la
Borda s’hi estan efectuant moviments i
abocaments de terres. En desconeixem les
característiques. Hem reclamat a l’Ajuntament que informi si s’estan efectuant amb
llicència i de quina classe de sòl es tracta”.

FORMACIÓ | CURS 2019-2020

L’Ajuntament se suma a la campanya d’ajuda promoguda pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
L’Ajuntament de Caldes de Montbui, com a
membre adherit al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) –de quèl’alcalde calderí, Isidre Pineda, és el nou president–, enguany fa una aportació de 6.000
euros a projectes de suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa, víctima
de conflictes armats a l’àrea mediterrània.
Aquesta contribució econòmica es destina,
més concretament, a dos projectes que formen part de la campanya global d’ajuda als
refugiats. Un d’aquests contribueix a l’exercici real del dret a la salut de la població refugiada siriana i libanesa més vulnerable a
Aarsall, vall de la Bekaa. Aquest programa
realitzat per l’Associació Catalunya-Líban
treballa en la disponibilitat i la qualitat dels
serveis sanitaris de la població refugiada i libanesa més vulnerable de la zona, que viu en
un context de crisi humanitària aguda, i on
les ONG no estan donant l’abast.
El segon projecte amb què col·labora Cal-

des pretén facilitar assessorament, suport
legal i acompanyament per a la mobilització
política cap a persones refugiades en situació irregular encallades a l’illa de Lesbos. En
aquest cas, es lluita per oferir suport legal
bàsic a sol·licitants de protecció internacional de qualsevol nacionalitat que estan atrapats en aquest punt geogràfic.
Aquests només són dos dels projectes que
formen part de la campanya global de suport
a la població refugiada en què treballa el Fons
Català, amb el recolçament d’ajuntaments i
ens locals socials que li són adherits.
En aquesta campanya, i a banda d’accions
concretes per reaccionar en vista de l’èxode massiu de refugiats cap a Europa, també
es persegueix l’objectiu d’educar per al desenvolupament i la sensibilització. En aquest
sentit, es treballa per generar en la ciutadania actituds solidàries, que no paternalistes,
amb perspectiva de transformació social i justícia global.

Conferència de Joan Serra, celebrada al setembre a El Cafè del Centre, per l’UPCM. > CEDIDA

Comença un nou quadrimestre de l’UPCM
La Universitat Popular de Caldes de Montbui encara el darrer quadrimestre del curs
i ho fa amb importants novetats en l’oferta de matèries formatives i en l’equip docent.
Ara l’alumnat podrà optar a cursar matèries com ‘Història de la música contemporània’, ‘Ornitologia’, ‘Introducció a l’islam’ i ‘Els secrets de l’art’. Aquestes novetats “són
fruit de les demandes de l’alumnat” expliquen des de l’UPCM, però també es mantindran matèries de cursos anteriors amb ‘Grafologia’, o els imprescindibles ‘Dansa
lliure’ i ‘Història de les dones’.
Fins al 7 de febrer les persones interessades poden tramitar les seves matrícules de
manera presencial a El Centre, i electrònicament a través del web de l’entitat. Dilluns
que ve, 10 de febrer, començaran les classes del nou quadrimestre.

Del 04 al 17 de febrer de 2020
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artIcle d’opinió

Embolica que fa fort

Les esllavissades causades per la pluja al camí de Can Carerac. > AJ. CALDES

L’estat d’alerta pel temporal Gloria
Si feia prop d’un mes que Caldes patia les conseqüències d’una forta ventada amb nombroses caigudes d’arbrat a les vies i carrers, a finals de
gener era el temporal Gloria el què arrasava amb autoritat la vila termal.
El Vallès Oriental era una de les comarques en l’estat d’alerta, segons Protecció Civil, des del 20 de gener fins al dijous 23. Aleshores es demanava
màxima protecció a la carretera i s’aconsellava evitar qualsevol activitat
a l’aire lliure. Paral·lelament, els cossos d’emergències del municipi es coordinaven per atendre qualsevol incidència causada per l’aigua i el vent.
Finalment, la forta pluja va provocar talls de carrers i esllavissades a Caldes. A Can Valls es va tallar el carrer Palaudàries per un pal de telefonia
caigut. El camí de Can Carerac també va veure’s intervingut per les fortes esllavissades. A la carretera “vella” del Farell es van senyalitzar obstacles que ocupaven la calçada, i a la carretera “nova” van haver de retirar-se arbres que suposaven un perill potencial.

Diuen els experts en dret que
tura social creada per l’indeens queden com a mínim deu
pendentisme i ells no fan res
anys perquè es resolgin els
més que enterbolir i torpedinar la convivència a força de
70 procediments derivats
denúncies i calúmnies.
del procés. Això vol dir les
Lamentablement aquests
querelles, les instruccions,
els judicis i la cascada de redies estem assistint a un
altre dels judicis del procés,
cursos que tot plegat genera
i generarà. Deu anys anant
en aquesta ocasió contra el
major Trapero, la intendenbé i sent optimista, perquè
ara com ara això no afluixa.
ta Laplana i les excúpules
maria núria revetllE
Ciutadans, Vox i el PP segupolicial i d’Interior. Es fa al
periodista
rament tenen més pràctica
sòrdid i desangelat polígon
a escriure denúncies i tenen
industrial de San Fernando
més traça a anar a la fiscade Henares, on l’Audiència
lia o al jutjat de guàrdia que
Nacional té una seu resera celebrar convencions i fer
vada per a les macro causes.
reunions polítiques. El despropòsit és tan gran que
No hi ha cap explicació, ni cap argument coherent
quan es pugui analitzar amb prespectiva molts s’esque justifiqui la celebració del judici allà enlloc de
tiraran els cabells; i és que només fent un exercici
fer-lo al centre de Madrid, a no ser que siguem
de sentit comú ja es veu que fa estona que hem permalpensats i sospitem que això ja comença a ser
dut el nord: inhabilitar un president de la Generalipart del càstig.
tat per tenir penjada una pancarta a favor de la lliI és que crec que a hores d’ara tothom té clar com
bertat dels presos al balcó del Palau és totalment
les gasta l’Estat amb qui gosa desafiar-lo i de quins
absurd i fora de lloc. Una inhabilitació que arriba
mecanismes disposa.
després que hagi entrat en acció un altre actor poERC fia el futur i la llum al final del túnel a la fràliticojudicial: la Junta Electoral (tant la provincial
gil taula de negociació que de moment ha permès
com la central). Un òrgan administratiu del qual haSánchez ser president. I és que, com va admetre el
víem sentit a parlar poc i que ara s’erigeix com un
vicepresident Aragonès, no hi ha res més on agaelement més d’aquest desolador panorama. Una que
far-se. Esperem que el Govern espanyol estigui a
arriba perquè hi ha algú com Ciutadans que ho del’altura del repte perquè ja fa molts anys que tenim
la troca massa embolicada i això no és de franc.
nuncia. Un partit que s’omple la boca amb la frac-
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ERC Caldes de Montbui

Comprar a Caldes
és comprar bé

H

an vist pels carrers
i als comerços una
bossa en què posa
“Shop in Caldes,
Compra a Caldes”?
Són bosses fetes amb material reciclat per a més d’un ús i es poden demanar gratuïtament a l’Ajuntament
o a la Piqueta a canvi de presentar 3
tiquets de compres fetes a petits comerços locals de Caldes.
Així reduïm l’ús de bosses de plàstic i donem a conèixer la nova
marca comercial de Caldes de
Montbui sorgida de la Taula de Comerç, que representa tot el comerç
del poble. Ja teníem la marca turística amb “El poble que bull” i era
necessari tenir també el comerç
identificat amb una marca que
unís tot el teixit i que projecti que
tenim un comerç fort, que a Caldes, a més de viure-hi bé, de venir
a fer turisme, de menjar molt bé, de
fer esport, de gaudir de la cultura,
etc., també s’hi pot comprar i comprar-hi bé! I això ho hem de valorar
i ser-ne conscients tant els que hi
vivim com els que ens visiten.
La marca comercial va sorgir d’un
procés participatiu amb l’ajuda
d’un expert en branding i va ser la
més votada, amb un 81,25% dels suports. La marca és en català perquè els que hi vivim triem comprar a Caldes, destacant el valor
afegit del nostre comerç local (proximitat, assessorament professional, atenció...) i en anglès pels visitants. Així tothom sabrà que a
Caldes també es pot fer shopping.
A més hem traduït compra a 28 idiomes que són les llengües que parlen les persones nouvingudes al
nostre poble.
Tot plegat amb l’objectiu de projectar el comerç de Caldes com un
gran centre comercial obert, amb
oferta variada i que va a l’una per
evolucionar i sobreposar-se a certes “amenaces/oportunitats” del
nou comerç del segle XXI. Aquest
va ser un dels principals pilars de
la Taula de Comerç que es va crear
ara fa un any amb uns pressupostos participatius de 20.000 €. Un
espai de diàleg, presa de decisions
i participació, en definitiva, on comerciants que no formen part de
cap associació i els que sí es troben amb la Regidoria de Comerç
i Consum per remar en una mateixa direcció, la que es determina entre totes i tots. Tenim projectes que s’estan desenvolupant així,
ja que la Taula de Comerç seguirà
endavant amb molta força i segueix
oberta a rebre tots els professionals que s’hi vulguin sumar!

PSC Caldes de Montbui

Un govern de
reaccions

M

entre el govern
d’ERC exigeix
a l’oposició
mesures concretes com a
mantra, sembla que totes les propostes que portem des de l’oposició són freqüentment ignorades
o es posen a la llista de tasques
pendents fins que quan s’executen, s’oblida de qui les va demanar.
Un bon exemple d’aquestes mesures demanades pel Grup Municipal Socialista és la situació dels
aparcaments de sorra del nostre
municipi, especialment de l’Era
i del de l’Escola Montbui. Dos
aparcaments que compten amb
una gran freqüència de transit diari per les seves ubicacions.
Durant anys el PSC hem reclamat
una millora de la il·luminació de
l’aparcament de l’Escola Montbui
donades les reiterades demandes
que ens feien arribar membres de
l’AMPA i diverses famílies d’aquest
centre. Anys més tard, hem aconseguit que tant l’aparcament, com
el camí que el connecta amb el
centre estiguin il·luminats decentment. Sembla que la insistència i
la paciència dóna els seus fruits.
En l’últim ple vam recordar al
govern que entre els efectes de
la tempesta Gloria, un cop més,
aquests aparcaments de sorra han
quedat plens de sotracs que dificulten el trànsit, així com són perillosos per a caminar-hi adequadament. Una queixa que no és nova,
ja que l’hem dut a plenari diverses vegades els últims anys en diverses situacions de pluges intenses. Però sembla que segueix sense
poder preveure’s des de la regidoria d’espais públics, qui ens va contestar que “ja se solucionarà quan
acabin les campanyes d’asfaltats”.

CUP - Caldes

Un poble
on dormir feliç

A

l darrer ple ens trobàvem de nou parlant sobre termalisme i propostes per
fer de Caldes un
poble turístic. Fa diversos anys que
veiem com la vila es posa maca de
cara a la galeria remarcant carrers,
traient aparcaments, convertint
hortes en un pàrquing innecessari
i canviant places emblemàtiques,
tot per esdevenir un lloc digne
d’una visita del Foraster. Tanmateix, esperem l’època en què al ple
es parli, no només quan la CUP
posa el tema sobre la taula, sobre
habitatge: el moment en què aquesta qüestió esdevingui central en les
polítiques del municipi i sigui realment una prioritat en les pràctiques i motivacions d’un govern vertaderament d’esquerres.
Som molt sinceres quan diem que
realment anhelem que es duguin a
terme les propostes, idees i projectes pressupostats en matèria d’habitatge, ja que fins que no es materialitzin no deixen de ser poc més
que un reclam electoral.
Des de la CUP volem reivindicar un
cop més, sense esgotar-nos i sense
por a fer-nos pesades, que l’habitatge a Caldes és un dels problemes més rellevants i urgents de la
nostra vila. Ens mantindrem fermes per assegurar que no es posposin més totes les mesures anunciades i per garantir que Caldes sigui
un poble on es pugui viure dignament i ser feliç amb un sostre sota
el qual dormir.
Sembla quelcom bàsic, oi? Doncs
si mirem enrere, veiem que hi ha
hagut projectes molt agosarats,
amb molts diners invertits, per assegurar que vehicles puguin tenir
el seu propi dormitori, mentre que
encara no s’ha materialitzat cap
proposta per omplir la borsa d’habitatges ni cap negociació amb els
grans tenidors per aconseguir més
pisos a disposició de la població.
No ens volem fer trampes al solitari: som conscients de la dificultat que suposa gestionar polítiques
d’habitatge i que s’estan portant a
terme petits avenços, però considerem necessari animar el nostre govern local a ser més valentes i imaginatives i, fins i tot, a copiar bones
pràctiques de pobles propers, similars al nostre, on s’han desenvolupat polítiques d’habitatge idònies
per a les necessitats del municipi.

Junts x Cat - Caldes de Montbui

PPC Caldes de Montbui

La “unitat”
independentista

Cal un govern
local amb més
rigor i fermesa

A

questa setmana passada hem viscut un
dels episodis més
foscos que recorda
l’independentisme.
Les diferents estratègies d’acció
dels partits independentistes han
desembocat en una convocatòria
d’eleccions al Parlament, això sí,
després de l’aprovació d’uns més
que necessaris pressupostos.
Cal focalitzar, però, que la pèrdua
de l’acta de diputat del president
Torra és a causa d’una ordre de
la Junta Electoral Central (JEC).
La JEC no és un òrgan judicial, és
un òrgan administratiu, que no té
competències sobre qui és el nostre president. Són l’Estatut de Catalunya i el Reglament del Parlament els que recullen els motius
de cessament del president. Ara
bé, la defensa de les nostres institucions als constants embats repressius de l’Estat ha d’estar per
sobre dels interessos partidistes
i de les enquestes. La repressió
només busca dividir els que lluitem, i aquesta divisió només ens
fa més febles. Així no eixamplarem
cap base ni tindrem cap força en
una taula de diàleg. Només tenim
la força de la unitat.
Traslladant aquest tema a Caldes,
des de Junts per Catalunya hem impulsat una moció de rebuig a la resolucions de la JEC contra el president Quim Torra i l’eurodiputat
Oriol Junqueras al ple celebrat dijous passat. A aquesta moció hem
buscat el consens entre les diferents forces independentistes, posant el focus a la repressió i deixant
de banda els interessos de partit. I
hem aconseguit aprovar-la amb unitat independentista, demostrant
que junts som més forts.
Només reforçant els objectius comuns i deixant de banda els divergents podrem fer front a un estat
que ens vol dividits i, per tant, febles. Tinguem clar que no és el
mateix discutir-se per governar
un país que barallar-se per gestionar les engrunes d’una autonomia.
I l’objectiu final de tots, i que ens
hauria d’unir, és el d’aconseguir
la República catalana. I almenys
aquest hauria de ser compartit.

A

questa setmana i
després de més de
dos anys amb pressupostos prorrogats, la Generalitat ha presentat els pressupostos
per a aquest any, que sorprenentment seran aprovats a les portes d’unes eleccions... Un fet curiós: hem pogut veure que aquests
pressupostos no contemplen la
construcció de l’edifici de l’escola
El Calderí, per tant, seguim amb
la incertesa que ja fa que dura 14
anys i en l’actualitat l’escola El
Calderí segueix en barracons, amb
les incomoditats que això planteja
tant a l’equip docent com als pares
dels alumnes.
Així mateix, pel que fa al centre de
salut, les obres de l’ampliació es
van iniciar el 13 de març del 2018,
una obra que en un inici tenia
una durada d’execució de 12 a 14
mesos, i actualment aquesta obra
ja té un retard de 8 mesos, i sembla que va per llarg, amb les incomoditats que comporten tant per
al servei sanitari com per als usuaris. El Govern local no ens pot dir
ni quan està previst acabar, ni tan
sol quins seran els nous serveis sanitaris que s’oferiran a la ciutadania de Caldes.
El mes de setembre passat es va
inaugurar la pista esportiva a l’institut Manolo Hugué, una obra molt
necessària a causa d’una gran demanda d’espais per a entrenaments esportius. Aquest obra ha
estat pagada per l’Ajuntament
amb un cost de 149.000 euros,
cal tenir en compte que aquesta
pista és propietat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Volem reiterar que aquesta obra ha estat molt
demandada, però no entenem que
l’Ajuntament, que ha donat els diners per realitzar l’obra, prèviament hagi arribat a un acord amb
la Generalitat per tal que s’ens tornin aquest diners?
Un govern local ha de gestionar les
polítiques de competències municipals però també ha de treballar amb
rigor i fermesa perquè les diferents
administracions compleixin amb
allò que està acordat per tal de resoldre les demandes que tenen tots
els calderins i calderines.
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Foto de la setmana

van tenir l’habitació desinfectada i polida no la
van deixar anar a descansar al seu llit.
Però, heus aquí la nostra queixa; l’endemà li
van portar una altra companya provinent de
l’ala residencial que a les 24 hores també entrava en fase terminal. Com es pot comprendre la meva mare estava desesperada veient
venir altra volta una fase de malestar com la
que havia tingut abans d’ahir. Vam parlar inclús amb la directora de la residència perquè
resolgués el problema i ens va dir que ho sentia molt, però que no tenien altre lloc ni per a la
meva mare ni per a la persona que estava finint;
així que vaig decidir treure la mare immediatament de la residència, ja que no vaig voler que
patís altra volta un espectacle tan trist.
I ara ve la meva pregunta: és possible tanta despreocupació pels sentiments per part de les persones d’una institució, que aquesta no tingui un
lloc on una persona pugui acabar els seus dies
sense tenir persones alienes a la seva família?
Em sembla vergonyós.

Eloi Vila va xerrar amb els calderins. > Aj. Caldes

El programa de TV3
“Al cotxe!” fa parada a
Caldes de Montbui
Dimarts passat, 28 de gener, tots els calderins i calderines que circulaven per l’avinguda Pi i Margall, a l’altura de la plaça de
l’Àngel, podien veure com la furgoneta del
programa de TV3 Al cotxe! era estacionat
al pàrquing davant del Bar Canaletes. No,
no es tractava de cap entrevista a un personatge famós, sinó que tots els calderins i
calderines que ho volien estaven convidats
a xerrar una estona amb el conductor del
programa, Eloi Vila.

No hi pot haver una
habitació per a les
persones que ens deixen?
> N. S. H.
La meva mare, de 96 anys d’edat, va ingressar el 10 de desembre passat a la Residència
de Santa Susana de Caldes de Montbui. Fins
la primera desena del mes de gener, tot va
funcionar d’una forma correcta. Però a partir
d’aquesta data la cosa ja es va torçar, la companya d’habitació de la meva mare va caure
en fase terminal amb les conseqüents molèsties (metges, infermeres, família, etc.) per a la
meva mare, fins el dia final, en què van tenir la
mare passant hores al menjador. Fins que no

Extraccions d’àrids
i abocaments de
residus a Caldes.
Ara, al Pla d’Aguilar
> Carerac Verd
Sí. Seguint l’estela de l’extracció d’àrids de GDP
Recycling Process SL, a Carerac, ara la pedrera que hi ha al Pla d’Aguilar, darrere la benzinera que hi ha a la carretera de Granollers, passa
a la portada. Està en ple funcionament. Hi ha un
flux continu de camions que hi porten a enterrar
una càrrega desconeguda. Tones i tones de terres (o el que sigui) que volen tapar, colgar i amagar anys de miopia municipal.
Sí. L’activitat del Pla d’Aguilar funciona, almenys, des de 1995, i no sembla tenir tots els
permisos necessaris. Entre ells hi manca, com
a mínim, la preceptiva llicència d’activitat que
l’Ajuntament hagués hagut de concedir. Una
revisió que Carerac Verd va fer de l’expedient,
que és d’accés públic, no va permetre localitzar
aquest permís.
Per aclarir la situació, Carerac Verd va presentar
dues instàncies a l’Ajuntament (3 i 24 d’octubre
de 2019) demanat de manera formal que es documentés si la l’explotació del Pla d’Aguilar tenia
o no els permisos necessaris. Carerac Verd des
de llavors ha mantingut almenys tres reunions
amb regidors i membres de l’àrea tècnica de
l’Ajuntament per parlar-ne. La darrera, el dia
13 de gener passat, en què el regidor d’Urbanisme, el Sr. Jordi Martín, va manifestar que
desconeixia l’estat legal de l’explotació. Difícil

d’entendre, difícil de creure. Inacceptable que
els gestors responsables en primera instància
del que passa al territori desconeguin què s’hi
fa. O miren a un altre costat quan passen per
allà, o no volen escoltar quan se’ls informa. Carerac Verd ha tramés als regidors i l’àrea de
serveis municipals les corresponents imatges
i informació en reiterades ocasions.
Fins ara l’Ajuntament no s’hi ha pronunciat i l’activitat segueix. En absència dels permisos pertinents, l’Ajuntament de Caldes hauria de decretar
de manera imminent el tancament de tota activitat també al Pla d’Aguilar i imposar les sancions
pertinents per activitats no autoritzades.
Probablement per aquesta falta d’acció municipal, desídia en dirien alguns, complicitats en dirien uns altres, les ombres sobre la gestió municipal s’escampen. I els abocament de terres, amb
llicència d’activitats desconeguda, ara s’escampen al polígon de la Borda. En efecte, a la part
més oculta d’aquest, a prop de les naus de GDP
Recycling Process SL, camions gòndola abocaven els dies passats una càrrega desconeguda.
Carerac Verd ha tramés als regidors i a l’àrea
de serveis municipals les corresponents imatges i informació.
A GDP Recycling a Carerac, ja li han sortit hereus
i la població de Caldes en paga les conseqüències.
Ja n’hi ja prou, d’aquesta falta d’eficiència de
l’Ajuntament per gestionar i vetllar pel territori.
Nota: Aquest article va ser tramès als mitjans
el dia 27/01/2010. El dia 29/01/2020 ens arriben noticies segons les quals l’Ajuntament de
Caldes ha ordenat aturar l’abocament de terres al Pla d’Aguilar. Si així fos, caldria felicitar-nos d’aquesta decisió, tot i afirmant que,
finalment, la insistència de la ciutadania ha
fet efecte. Tard, i amb danys i costos probablement irreparables i irrecuperables.

Tastet de llibertat
> Quim Campistron
“Per nosaltres no ho posposeu, avui a la trobada de cada dimarts a Sta. Perpètua, hem fet la
rotllana sota els paraigües. Vosaltres decidiu”.
Davant d’aquesta indicació dels pares de Jordi
Cuixart, qui s’atreveix a gastar tanta prudència?
Tanmateix, per part de Caldes Groga i CDR es
va voler buscar la màxima comoditat possible
per si el Gloria ens feia la guitza. Així fou com la
trobada de cada dimecres, desde fa poc més de
dos anys a la plaça de Catalunya, es va celebrar
el 22 de gener per primera vegada en una sala
de les Cases del Mestres. És la segona vegada
que l’Antoni i la Maruja ens visiten. En aquesta,
a banda del lloc, el missatge trasmès per ells ha
comptat amb trets diferencials. Han sigut més
personals i emotius. No se’ls veia tan tristos com
l’anterior vegada, sobretot a la Maruja, que esta-

va més xerraire i distesa. Molt possiblement hi ha
contribuit el fet de que el seu fill Jordi hagi gaudit de dos dies de permís per estar amb la família, podent admirar el cel estelat, gaudint de plats
ben calents fins gairebé cremar-se la llengua, jugant amb els fills petits a fet i amagar entre els
llençols del llit gran...
Feia temps que esperaven aquest moment, i l’ànsia de la família per tenir-lo al costat sense haver
de pensar en el rellotge dels seus carcellers era
notable. Diuen que estan vivint un malson, i volen
que s’acabi d’una vegada, que soni ben aviat el
despertador de la justícia de debò, no la de fireta i arbitrària imposada. Un dels fills del Jordi li
havia demanat als Reis veure’l sense la barba i
tenir-lo a casa perquè el vagi a buscar a l’escola.
El primer ha estat fàcil d’aconseguir, l’altra petició es fa pregar.
Van començar les intervencions dient que tot i
que som pacífics, som lluitadors i estem indignats pel fet que, des de fa la tira, l’Estat espanyol
menystingui sistemàticament Catalunya, provocant d’aquesta manera la creixent desafecció
que s’hi té. Que el Jordi i altres estiguin empresonats sense haver fet res mal fet, n’és tota una
prova. També van remarcar la relació que té amb
gent de Caldes, i que les seves sabates portaven
la pols dels nostres carrers quan el van empresonar, per l’estada que hi va fer amb la seva família, just abans.
Van transmetre salutacions de part del seu fill,
que sabia que vindrien a Caldes per rebre l’adhesió i el suport d’un grup de calderins i calderines,
així com també allò que ha dit sempre: que ho
tornaria a fer. Tota aquesta situació d’injustícia,
van dir, té una vessant que s’ha de saber aprofitar per treure’n rendiment; i és que, ben al contrari del que diuen els apòstols de la confrontació
i la mentida, no divideix, sino que serveix perquè
gent de diverses edats i condicions es coneguin i
s’apleguin per sortir als carrers i les places a fer
sentir el seu clam de justícia i llibertat. Per això
ens van esperonar a continuar. Tant els presos i
exiliats com les seves famílies ens necessiten. Els
anima saber que no estan sols i això els ajuda a
resistir millor els moments de tristor.
Especialment emotiu va ser el gest de la Maruja. Va aixecar-se de la cadira després de demanar
fer una pausa i va dirigir-se cap a l’altra banda de
la sala. De la butxaca del seu abric va treure un
sobre. De tornada al seu lloc, i fent referència al
permís que va gaudir el seu fill feia pocs dies, va
anar passant algunes fotos familiars d’aquell dia
per tal de que les poguéssim admirar. Tot un regal.
Tornant al Jordi, continuarà injustament a presó,
fregant el terra del menjador i els lavabos per tal
d’aconseguir algun permís extra, fent ceràmica
i teatre perquè li agrada, aprofitant fins l’últim
segon del temps de les trucades telefòniques setmanals, esperant el proper permís que el 2n grau
penitenciari li permet tenir, i alimentant el seu
immens somni dins la petita cel·la. I nosaltres,
els que no estem reclosos, què farem?
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El Swing Trio aquest divendres a El Bar
El Bar de Robert de Nola ha programat per aquest divendres dia 7 de febrer l’actuació de Xavi Miró amb el seu
Swing Trio. Xavi Miró és saxo tenor i clarinet i també fundador de la Magnòlia Jazz Band tot i que ha format part
d’innumerables orquestres i formacions de jazz, ja pel seu fraseig és un saxofonista molt sol·licitat. Executa amb
mestria el saxo tenor, el saxo soprano i el clarinet, a més de la seva veu. L’acompanyarà Guillermo Alcañiz, músic
d’origen argentí, especialitzat en el banjo i la guitarra, i que forma part de grups de tango, orquestrines i formacions de jazz. Tanca el trio Fèlix de Blas, autodidacta i multiinstrumentista que després de passar per la bateria es va passar a la tuba i que amb el grup New Orleans Blue Stompers ha tocat als principals festivals del país.

Calonge, un geni amb estil propi
CÒMIC | FONS ARTÍSTIC

El MNAC adquireix obra de l’artista calderí i la família cedeix 150 originals de la seva obra a la Biblioteca de Catalunya
Mireia Clapers

A

ntoni Calonge Fontcuberta
(1956-1988) és el nom complet de
l’artista calderí Calonge, una figura referent del còmic de principis dels anys vuitanta. La mort
prematura del dibuixant i fora de l’era d’Internet fa difícil recordar la figura prometedora en
què s’havia convertit en el món del dibuix, per
això la seva germana, Rosa Maria, vol que “el
seu llegat arribi com més lluny millor” després de recuperar, a la casa familiar de Caldes,
tots els originals de l’artista.
Des de molt petit Calonge ja s’interessa pel dibuix, realitzant els seus propis manuals o creant les seves pròpies pel·lícules, en
què dibuixava les seqüències en paper vegetal i que visionava amb la seva germana Rosa
Maria. El seu destí semblava predestinat. La
personalitat de Calonge era molt tancada, fins
i tot podia semblar la d’una persona turmentada, però potser era fruit de la seva maduresa
mental, que no coincidia amb la seva edat real.
Amb 17 anys comença a professionalitzar-se
publicant els seus primers treballs a l’Editorial Bruguera i en algunes capçaleres com El
Correo Catalán, El Papus, Don Balón, El País Semanal o Interviú. A partir de l’any 1980 va publicar a Bésame Mucho però aviat va passar a
publicar a El Víbora, en què va desenvolupar
la seva carrera com a dibuixant. El seu talent
ja es mostrava amb el domini del dibuix utilitzant qualsevol tècnica, la narrativa seqüencial, el llenguatge dramàtic i d’humor.
CALONGE I ‘EL VÍBORA’
La carrera artística d’Antoni Calonge va estar
principalment lligada a El Víbora, una revista
del moviment contracultural de còmic undreground, d’estil irreverent, que tractava temes
polèmics per a l’època en què va començar
a publicar-se, com ara la llibertat sexual, el
consum de drogues o, fins i tot, dedicar-li un
número a l’intent colpista del 23-F utilitzant
l’humor més negre. Quan Calonge arriba a El
Víbora ja té un estil propi molt definit, i a les
seves històries no es percep cap influència ni
referent, ja que arriba completament format.
Té un estil marcat sobretot amb el dibuix geomètric en què les seves projeccions arquitectòniques no existien en cap altre còmic, i el traç
i la complexitat metafòrica de les seves històries ràpidament el diferencien molt dels seus
coetanis. Calonge, en aquesta època, va coincidir amb figures emergents del còmic com
Nazario, Mariscal, Miguel Gallargo i Max. La
personalitat polèmica i controvertida de l’artista també va marcar la relació personal amb
els seus companys i la seva autoexigència en

Algunes de les imatges i il·lustracions de Calonge que es van poder veure a l’exposició del Museu Thermalia l’any 2015. > CEDIDES

busca del perfeccionisme de vegades no era del
tot entesa per aquells que l’envoltaven.
Tot i el moment sociopolític que va viure
Calonge, les seves històries podien ser una crònica del moment, però els seus personatges,
gens polititzats, es convertirien en eterns.
LA DIFUSIÓ DEL SEU LLEGAT
Durant l’any 2019, amb motiu del 40 aniversari del naixement de El Víbora, el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) va dedicar una
exposició monogràfica centrada en la primera
dècada de la publicació i va adquirir els originals exposats signats per Calonge. A mitjans
de l’any 2018, la seva germana Rosa Maria,
amb l’ajuda de l’artista calderí Ferran Vidal i
d’un galerista especialitzat en dibuix, contacten amb el fons de la Biblioteca de Catalunya
per cedir-hi 150 originals. L’obra de Calonge
també va ser la protagonista de l’exposició de
Festa Major del Museu Thermalia l’any 2015.

Un dels originals publicats a El Víbora i un retrat femení elaborats per Calonge > CEDIDES
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TEATRE AMATEUR | ESTRENA

El Taca’m arrenca amb ple absolut amb
“M’esperaràs?” del grup de teatre Nyoca
La 32a edició del festival de teatre amateur s’estrena amb l’obra de Carles Alberola
Per 32è cop, el Taca’m ha obert l’any
amb el festival de teatre amateur
de Caldes, i ha estrenat edició amb
l’obra M’esperaràs? del grup de teatre
Nyoca (Ametlla del Vallès) i dirigida
per Joan Monells. L’edició d’enguany
comptarà amb les vuit obres escollides que es representaran des del 2
de febrer fins al 22 de març.
M’esperaràs? de Carles Alberola ha
estrenat el cicle teatral amb un ple
absolut a la sala Stage, del carrer
Folch i Torres. Lluny d’una posada
en escena complicada, l’obra, dirigida per Monells, defuig les complicacions de les obres clàssiques
amb la senzillesa de quatre actors
en un mateix escenari. Una comèdia que va fer gaudir els assistents
amb punts irònics i diàlegs quotidians que emmascaren moments
amargs i en ocasions decadents.
Aquesta és la història del Rubèn –
interpretat per Pere Palau–, un divorciat pessimista que ronda la cinquantena, a qui un matrimoni amic
format per la Raquel (Eli Vila) i el

El Rubèn (Pere Palau) i el Jaume (Daniel Acosta) en una de les escenes inicials de l’obra, dirigida per Joan Monells. > A.S.A
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Jaume (Daniel Acosta) preparen
una cita a cegues en què res surt
com esperaven, quan l’entrada en
escena de la Pilar (Isabel Moregó)
capgira per complet la situació.
El resultat d’aquesta primera representació va ser una sala plena a vessar d’espectadors àvids de teatre,
que van omplir la sala de rialles durant gairebé dues hores i que gràcies al seu ritme àgil, fins i tot es fa
curta. Tota una declaració d’intencions d’un dels festivals de teatre amateur més important de l’Estat.
“D’obres com aquesta en veurem més. Una comèdia sempre fa riure, però si a més està
ben interpretada, com és el cas,
molt millor” va destacar Jaume
Guarch, coordinador del festival i
que dues hores abans se sorprenia
positivament de l’acceptació que
va tenir la sessió.
Guarch també ha destacat que
en l’edició d’enguany “veurem
comèdies, un musical infantil
molt adequat per a la canalla,
un parell de drames i una sorpresa final que és L’Adefèsi (de
Rafael Alberti, interpretada per
Kòmix), obres amb què creiem
que anirà molt bé”.
El cicle es continuarà aquesta setmana amb Mamaaà!!!, dels Teiatròlics de Porqueres, una comèdia escrita per Jordi Sánchez i Pep
Anton Gómez, en què dos germanastres esperen la mort de la mare
centenària per gaudir de l’herència. > A. San AndréS
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Hernández amb la Selecció Nacional

Dues noves sortides per trepitjar la neu

Clàudia Hernández, portera del primer equip de futbol sala femení del CN Caldes FS, ha estat seleccionada per la Selecció Espanyola sub-19 per participar, del 9 al 13 de febrer, en dos partits
amistosos que es disputaran contra Portugal a Ponta Delgada
(Açores). La jugadora del Caldes ha format part de la Selecció
Catalana en altres ocasions i, fins i tot, ha guanyat amb aquesta algun campionat nacional en la categoria infantil.

El Centre Excursionista de Caldes de Montbui proposa, per a dissabte
8 de febrer, dues sortides amb raquetes per poder gaudir del paisatge nevat. La primera, apta per a la iniciació amb raquetes, començarà
a la Collada de Toses i constarà d’un recorregut d’11 quilòmetres i de
5-6 hores de duració. La segona és l’ascensió al cim del Comabona des
del coll de la Bena, i presenta un nivell d’exigència força més elevat.
Per a ambdues sortides, es partirà des de l’aparcament del Caprabo.

Albert San Andrés

L’

esport sempre hauria de ser
una eina per millorar la salut
física i mental, a més d’un
exemple per als més joves
per comprendre molts dels
valors que qualsevol mena de disciplina
pot ensenyar. Aquest és el cas de Kilian
González, un nedador del CN Caldes que
fa un any va patir un ictus cerebral i que
ara es recupera gràcies a la seva disciplina favorita.
El Kilian, de 16 anys, ja fa 12 anys que
es dedica a la natació. Tot i ser de Lliçà
d’Amunt, sempre ho ha fet al CN Caldes,
on la natació, com és evident, és un dels esports amb més pes i més història de la vila.
L’abril de l’any passat, el Kilian va
patir un ictus cerebral –una trombosi que
disminueix la circulació d’oxigen al cervell– que li va deixar paralitzada la part
dreta del cos. Després de diverses intervencions, va recuperant-se i torna a aprendre la major part dels actes quotidians que
anteriorment dominava. Tornar a parlar,
escriure o nedar són les ocupacions diàries d’aquest adolescent enamorat de la piscina i que anteriorment havia aconseguit
diversos èxits a l’aigua.
Tornar a l’aigua va ser un dels principals objectius d’aquest nedador, que després de recuperar-se no veia el moment de
tornar a la piscina. L’aigua li va arrencar
un dels primers somriures el novembre
passat i des de llavors se li fa difícil sortir
d’aquest element. Quatre mesos després
ja ha tornat a competir en els Campionats
d’Espanya i en els de Catalunya en categoria de paràlisi cerebral S6, tot i que el camí
per recórrer encara és llarg.
Tot i entrenar a l’equip adaptat del
Centre Natació Mataró –un dels equips
més especialitzats– durant tres dies a la
setmana encara segueix al CN Caldes durant dos dies més, fent una feina més específica. A Mataró és entrenat per Roger
Cruanyes i Maria Folgado. “Competeix a
Mataró perquè és l’equip més adient per
fer-ho. Li estem donant suport específic,
entrenant amb Dídac Mayol en el procés
de salut, en què millora el seu físic” explica José Muñoz, responsable de la secció de natació del club blau. Amb ell, el
CN Caldes fa un paper similar al que faria
un centre d’alt rendiment per a esportistes, donant suport al seu nedador i preocupant-se’n del desenvolupament. També
ha visitat el CAR de Sant Cugat en diverses ocasions. “De fet, volem que quan recuperi tota la mobilitat comenci a competir en les categories convencionals de
natació i no adaptada. Tot i tenir una
sèrie de limitacions que abans no tenia i
que li suposaran un esforç extra, d’ençà
que entrena ha millorat molt en tots els
aspectes” confessa Muñoz, un dels responsables de la recuperació del Kilian, que
tot i haver perdut gairebé 24 quilos després de patir l’ictus ja llueix una forma física envejable.
L’Institut Guttmann també és una de

NATACIÓ | ENTREVISTA

Kilian González: tornar
a aprendre amb l’esport
La pràctica de la natació li està servint per recuperar-se d’un ictus cerebral, patit
l’abril passat, i millorar la mobilitat de la part dreta del cos, que va quedar paralitzada

Kilian González a les instal·lacions del CN Caldes durant un entrenament. > cedida cn caldes

“S’ha d’adaptar a una situació diferent. Té
una personalitat molt forta i és difícil que no
s’emprenyi quan no li surt alguna cosa”
Jose Muñoz,
responsable natació CN Caldes

les parts més importants en la recuperació, ja que hi practica la logopèdia, teràpies cognitives i físic, perquè ha d’aprendre
de nou totes les tasques quotidianes, que
després reforça a l’aigua.
“Ha estat entrar a l’aigua i tot ha
canviat. Poder tornar a nedar és el que
millor li ha anat. Pensar que no podria

tornar a nedar ens tenia preocupats,
però les ganes per fer-ho han pesat més.
Ha estat més que una victòria, ha estat
mitja vida” assegura la seva mare, que remarca que “el seu somriure ho va dir tot
el dia que va tornar”. I és que l’evolució
és sorprenent, ja que en poc temps està recuperant gran part de la mobilitat del cos,
tot i que encara és difícil saber fins on i a
quin nivell pot arribar: “S’ha d’adaptar a
una situació diferent. Té una personalitat molt forta i és difícil que no s’emprenyi quan no li surt alguna cosa” matisa Muñoz, que afegeix que “no tenia cap
dubte que tornaria a nedar”.
El seu entrenador específic al club,
Dídac Mayol, és el responsable del desenvolupament del Kilian. “Inicialment la mobilitat era molt reduïda. Va agafar mobilitat amb relativa facilitat i molt ràpid.
Va treballar per reforçar la musculatura i en només dos mesos l’evolució va ser
molt bona. Encara falta millorar diversos aspectes, ja que en alguns estils de
natació –braça, papallona o esquena–
encara no fa el moviment que hauria de
fer” explica l’especialista. “Cada vegada
va millor. Ha entrat en una dinàmica en
què ha millorat molt en resistència i en
què cada vegada canvia més d’estils. Treballava molt amb les aletes, ja que li milloren la propulsió i mantenir-se a la superfície i ara gairebé no li calen, perquè
ja ho aconsegueix ell mateix”.
Ara, els resultats competitius no són
importants, tot i que el Kilian no descarta aconseguir-los en el futur. Per a Mayol,
“tenir objectius en l’àmbit competitiu
és sempre bo, però ara el que toca és treballar, ja que no sabem si l’evolució serà
exponencial. A nivell aeròbic cada vegada aguanta més i en l’apartat de velocitat va millorant. No sabem fins on
arribarem, però amb constància i entrenament, tant de bo pugui arribar a uns
Jocs Olímpics”.
Una opció, la d’anar als Jocs Olímpics,
que li il·lumina la cara quan es parla de la
possibilitat, ja que el Kilian, un enamorat
de la piscina, no es posa cap mena sostre
en un dels esports amb més dosi de sacrifici que existeixen.
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HOQUEI | OK LLIGA

La Torre Roja torna a cantar victòria aquest 2020
El Recam Làser guanya el CH Palafurgell en la 19a jornada i se situa en 8a posició de l’OK Lliga
El Recam Làser Caldes va començar el mes de febrer de la millor
manera després de sumar una treballada victòria contra el Palafrugell. Els de Candami van dominar
el duel però van haver de lluitar
fins al final per quedar-se amb els
tres punts.
El partit va començar amb bones
arribades dels vallesans però es
van topar amb un inspirat Lúzon.
La baixa de Marcos Blanqué va
restar forçes en atac als arlequinats però l’àmplia rotació va ser
clau. L’entrada de Sito i Rosa va
donar impuls als de la Torre Roja
per trencar la muralla gironina.
Precisament el jove Sito amb un
fort xut va sorpendre el porter visitant per inaugurar el marcador
al minut 14. L’alegria va ser doble
quan un minut després, Giménez
va conectar una passada de Rovira al segon pal per fer el 2 a 0 en el
seu 6è gol de la temporada.
A la represa els calderins van intentar ampliar la renta, però sense
premi. Roger Acsensi va veure la
blava i García va poder retallar dis-

tàcies des de la directa, però era la
nit de Camps, que va brillar sota
pals. Al minut 37, García va tornar
a tenir una nova directa per acumulació vallesana però novament
va destacar Camps. A falta de 5
minuts els gironins van tornar a
tenir una nova oportunitat, aquest
cop des de el punt de penal, però
Camps va sorgir de nou. Al minut
46, Canet va fer el 2 a 1, cosa que
va posar nerviosa l’afició vallesana.
Els jugadors de Candami van
poder sentenciar amb dos penals
consecutius però segueix sent l’assignatura pendent aquesta temporada. Finalment, Giménez va fer el
3 a 1 anotant sense porter.
PROPERA CITA A CALAFELL
Victòria molt important dels calderins, que sumen el primer triomf
de l’any 2020. Els de la Torre Roja
fan un pas més a la taula i es consoliden a la part noble de la Lliga.
La propera cita del Recam Làser
Caldes a l’OK Lliga serà dissabte
que ve a la pista del Calafell.
Treballada victòria del Recam Làser Caldes que el fa escalar fins a la vuitena posició de la classificació. > M. CÁTEDRA

> PREMSA CH CALDES

futbol | segona catalana

Remuntada calderina (4-2)
Partit de la 19a jornada disputat
aquest diumenge entre el CF Caldes i el CE Berga, rival sempre
combatiu i difícil de doblegar.
Ha començat molt fort el CE
Berga, que als 6 minuts feia el 0-1,
sense temps a reaccionar i mentre el conjunt calderí buscava el
gol de l’empat, tornaria a marcar
en una contra el CE Berga al 16,
cosa que va posar un perillós 0-2
al marcador.
A partir d’aquí una gran reacció calderina donaria els fruits al

minut 18 amb l’1-2 al marcador,
obra de Jordi Camí, que també
firmaria l’empat a 2 gols al minut
31, eixugant l’avantatge inicial del
Berga, que veuria com al minut
44 Aitor culminaria la remuntada. Amb aquest resultat s’arribaria al descans.
A l’inici de la segona part una gran
aturada d’Edu va ser clau perquè
el Berga no empatés el partit i Albert Camí de penal al minut 70 firmaria el resultat final de 4-2 per al
CF Caldes. > TONI GUTIÉRREZ

Edgar iniciant jugada al mig del camp durant el partit contra el CE Berga, al camp de les cremades. > T. gutierrez

ATLETISME | GUARDÓ

M.Puigdueta i M.Romero, 1es posicions
Ambdós atletes van ser premiats a la Lliga Championchip 2019
Dissabte passat 25 de gener, Mercè
Puigdueta i Manolo Romero –dos
dels atletes més rellevants i premiats de la secció d’atletisme del
Club Natació Caldes– van ser guardonats a la gala de la Lliga Championchip 2019.
L’acte de lliurament de premis, trofeus i medalles va celebrar-se, com
a l’edició anterior, a la sala Nova
Jazz Cava Terrassa.

Un dia després, el diumenge 26 de
gener, Mercè Puigdueta i el seu
company de club, l’atleta també
calderí Manolo Romero, van revalidar el seu guardó finalitzant la
Cursa Sant Vicenç de Mollet del
Vallès en primera posició. Els dos
atletes del CN Caldes van ser els
vencedors –en les seves respectives categories– a la prova de 10
quilòmetres de recorregut.

TOUCH RUGBY | CAMPANYA ‘EN FEMENÍ’

Un esport pro igualtat de gènere
Pocs esports de competició compten amb la integració de jugadors
i jugadores –a parts iguals– en els seus equips. Les modalitats mixtes són poc habituals, però així i tot, a Caldes n’hi ha una que cada
vegada guanya més adeptes. És el touch, “un esport mixt en què la
igualtat de gènere és un dels seus majors exponents” explica Marc
Congost, responsable tècnic i fundador del Rubgy & Touch Caldes.
El conjunt calderí ha presentat la nova campanya ‘Touch rugby en
femení’, una actuació que pretén fer visible l’esport i donar-lo a conèixer, sobretot, entre les jugadores calderines: “Creiem que és la
millor opció per donar visibilitat a l’esport femení, la conjugació
amb l’esport masculí en igualtat de condicions” seguia Congost.
En aquesta modalitat esportiva, es requereix una important participació del sexe femení en cada equip per no restar puntuació abans
d’iniciar les pertinents jornades de Lliga.
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del 04 al 17 de febrer del 2020
Exposicions
“10 anys de la consulta: del
passat al futur”
A partir del 13 de febrer
Lloc: Espai d’exposicions d’El
Centre, Ateneu Democràtic i
Progressista
Organitza: ANC Caldes

22:30 h · CONCERT
A càrrec de Xavi Miró amb
Swing Trio.
Lloc i organitza: El Bar de Robert
de Nola

“Acrílics 2009-2019”
d’Aurora Nerín
Fins al 16 de febrer
Lloc: Sala Delger
Organitza: Thermalia. Museu i
Oficina de Turisme de Caldes

12 h · UN CONTE AL SAC
Narració de contes per a petits
lectors. Edat recomanada: fins
a 4 anys (48 mesos). Nombre
de places limitades. Cal recollir
invitacions a l’Àrea Infantil de la
Biblioteca a partir del 3 de febrer
Lloc i organitza: Biblioteca de
Caldes de Montbui

“Fusiona.2”
A càrrec d’Elena Blaise i José
Gómez. Entrada gratuïta
Lloc i organitza: Espai d’Art Casino

febrer

DIMARTS 04

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

DIMECRES 05
9 h · CAMINADA “A CENT CAP
ALS CENT”
Sortida: Les Cases dels Mestres
Organitza: Caminades de l’Esplai
Gent Gran
16 h · ACTIVITAT DE
MEMÒRIA
Lloc de sortida: Centre Cívic
Organitza: Associació Cultural de
la Dona
19 h · CONFERÈNCIA
“La família del segle XXI: un
concepte en transformació i
interpretació” a càrrec de Marta
Rico, doctora en antropologia
cultural, Departament
d’Antropologia Social
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Organitza: Aules d’Extensió
Universitària “Delfí Dalmau i
Argemir” de Caldes de Montbui
20 h · MÚSICA PER LA
LLIBERTAT DELS PRESOS
POLÍTICS
Lloc: Canaletes
Organitza: ANC Caldes
de Montbui

DIVENDRES 07
PERÍODE INSCRIPCIONS
Finalitza el període per
tramitar les inscripcions al nou
quadrimestre de la Universitat
Popular de Caldes de Montbui.
Lloc: A través del web o
presencialment a El Centre,
Ateneu democràtic i Progressista
Organitza: UPCM
17:30 h · ASSAMBLEA
GENERAL DE SOCIS
Organitza: Esplai Gent Gran

DISSABTE 8

16 h · FUTBOL
Joanenc, FC, A - Caldes de
Montbui, FC, A
Lloc: Camp de Futbol ZEM de
Sant Joan (Vilatorrada)
Organitza: FCF
17:30 h · FUTBOL SALA
MASCULÍ
CN Caldes, FS, A – AE Xarxa
Horta, A
Lloc: Pavelló Municipal Bugarai
Organitza: FCF
18 h · SESSIÓ DE RIALLES
“Hansel i Grettel i la casa de
xocolata” amb la companyia
Titelles Vergés
Preu d’entrada: 6 €-7 €
Lloc i organitza: Casino de Caldes
Col·labora: Acció Cívica Calderina
18:30 h · WATERPOLO
CN Caldes – CW Autònoma
Lloc i organitza: CN Caldes
19 h · INAUGURACIÓ
D’EXPOSICIÓ
“Fusiona.2” d’Elena Blaise i José
Gómez. Activitat gratuïta
Lloc i organitza: Espai d’Art del
Casino de Caldes
20 h · HOQUEI
Club Pati Calafell Tot l’Any CH Caldes Recam Làser
Lloc: Calafell
Organitza: RFEP

DIUMENGE 09
12 h · BÀSQUET FEMENÍ
CEB Sant Jordi - CN Caldes
Lloc: Escola Sant Gervasi
Organitza: FCB
12:30 h · BÀSQUET MASCULÍ
CN Caldes A – El Círcol B
Lloc: Pavelló Municipal
Les Cremades
Organitza: FCB
18 h · BALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Esplai Gent Gran
18 h · TACA’M, CONCURS DE
TEATRE AMATEUR
“Mamaaa” de Jordi Sánchez i
Pep Anton Gómez, a càrrec de
Teiatròlics (Porqueres)
Lloc: Sala Stage
Organitza: El Centre, Ateneu
Democràtic i Progressista

18:30 h · CONCERT
Concert de cant coral “Notes 8
Films” per la cia. Veus de Munt
Preu: 9 € - 12 € (estudiants: 6 €)
Dins del XII Cicle de Musicasino
Lloc: Casino de Caldes

DILLUNS 10
INICI NOU QUADRIMESTRE
Lloc: El Centre, Ateneu
Democràtic i Progressista
Organitza: Universitat Popular de
Caldes de Montbui
Col·labora: Ajuntament de Caldes
i, Departament d’Ensenyament i
Institut Manolo Hugué
9 h · SERVEI D’ASSESORIA
JURÍDICA PER A DONES
Lloc i organitza: Ajuntament de
Caldes de Montbui

DIMECRES 12
8 h · EXCURSIÓ AL
SOLSONÈS
Inscripcions i organitza: L’Esplai
Gent Gran
9 h · CAMINADA ALS
SAULONS
Sortida: Les Cases dels Mestres
Organitza: Caminades de l’Esplai
Gent Gran
16 h · XERRADA
Parlem de salut, a càrrec de la
doctora M. Luz Talavera.
Lloc: Centre Cívic i Cultural
Organitza: Associació Cultural de
la Dona
18:30 h · CONSTEL·LACIONS
FAMILIARS
A càrrec de Marta López, terapeuta
sistèmica i integrativa des del 2017,
i sòcia de Cooperativa 70. Entrada
lliure i gratuïta
Lloc i organitza: Cooperativa 70
19 h · XERRADA
Sexualitat en la maduresa (cicle
“Com podem millorar la nostra
salut”) a càrrec de la doctora
Eulàlia Cladelles
Lloc: F. Sociosanitària Sta. Susanna
Organitza: Associació Jardí
Santa Susanna i Fundació Santa
Susanna

DIJOUS 13
19 h · INAUGURACIÓ
EXPOSICIÓ
“10 anys de la consulta: del passat
al futur”
Lloc: Espai d’exposicions d’El
Centre, Ateneu Democràtic i
Progressista
Organitza: ANC Caldes

DIVENDRES 14
NERVI JOVE, PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Finalitza el període de presentació
de propostes d’activitats per valorar en el Nervi Jove d’enguany.
Lloc: es poden presentar a

través d’un formulari a l’Espai
Jove El Toc, als patis dels
instituts o al web http://eltoc.
caldesdemontbui.cat
Organitza: Ajuntament de Caldes
de Montbui

DISSABTE 15
SORTIDA
Exposició immersiva de Monet
Lloc: Centre d’Arts Digitals
Organitza: Aules d’Extensió
Universitària “Delfí Dalmau i
Argemir” de Caldes de Montbui
15:30 h · NATACIÓ
4a jornada de Lliga Infantil i 1r
Torneig d’Hivern
Lloc i organitza: CN Caldes
17: 30 h · FUTBOL SALA
FEMENÍ
CN Caldes, FS, A – Futsal Aliança
Mataró, A
Lloc: Pavelló Municipal Bugarai
Organitza: FCF

DIUMENGE 16
SENDERISME
Matinal senderista pels entorns
de Cardedeu fins al Castanyer de
Can Cuc (arbre monumental).
Desplaçament en vehicles
particulars fins a Cardedeu.
Recorregut fàcil.
Cal inscriure’s abans del dijous
anterior a la sortida.
Més informació a http://www.
cecmo.net i info@cecmo.net
Organitza: CECMO
10 h · FIRA D’ANTIQUARIS I
BROCANTERS
Lloc: c. Mestre Gregori
Montserrat/Plaça de Catalunya
Organitza: Ajuntament de Caldes
de Montbui
10:30 h · ASSAMBLEA
GENERAL ORDINÀRIA
Lloc: Local Social AVV Can
Regasol (carrer Garsa, 4)
Organitza: AVV Can Regasol
11:30 h · FUTBOL SALA
MASCULÍ
Cover Premià de Mar CF Sala, A CN Caldes, FS, A
Lloc: Pavelló Municipal de Premià
Organitza: FCF
12 h · FUTBOL
Caldes de Montbui, FC, A – Les
Franqueses, C.F., A
Lloc: Camp de Futbol CEM Les
Cremades
Organitza: FCF
18 h · BALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Esplai Gent Gran
18 h · TACA’M, CONCURS DE
TEATRE AMATEUR
“Litus” de Marta Buchaca,
a càrrec del Grup de Teatre
Cassanenc (Cassà de la Selva)
Lloc: Sala Stage
Organitza: El Centre, Ateneu
Democràtic i Progressista

CLASSIFICACIONS
ESPORTIVES

hoquei MASC.
OK Lliga · J.19

Caldes - Palafrugell
Voltregà - Barcelona
Girona - Lleida
Liceo - Igualada
Taradell - Calafell
Lloret - Vic
Reus - Noia

3-1
2-5
2-1
9-0
2-2
3-2
4-4

CLASSIFICACIÓ
08 Recam Làser Caldes

PT
26

futbol
2a Catalana · Grup 4 · J.19

St. Julià - Gironella
Caldes - Berga
Vic - Joanenc
St. Quirze - Can Trias
Sabadellenca - Calaf
Sabadell - Torreta
Cardedeu - Franqueses
Torre Romeu - Torelló
Sallent - Ripollet

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

CLASSIFICACIÓ
PT
05 Caldes de Montbui, CF 36

futsal masc.
3a Div. Nacional · Grup 01 · J.16

Vacarisses - Vilassar
Canet - Caldes
Arenys - Escorial
Floresta - Mataró
Vallseca - Montsant
Horta - La Unión
Premià - Jesus Maria
Arrels - Arrahona

3-6
3-2
4 -4
1-1
3-4
0-3
2 - 16
4-4

CLASSIFICACIÓ
PT
04 Caldes de Montbui, CF 28

futsal fem.
2a Div. Nacional · Grup 02 · J.18

Mataró - Almassera
Castellón - Cervera
Cesar Augusta - Caldes
Castelldefels - Esplugues
Joventut Elx - Eixample
Concòrdia - Ripollet
Torrent - Hospitalet
Red Star’s - Intersala

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

CLASSIFICACIÓ
07 CN Caldes

PT
25

Bàsquet masc.
2a Categoria · FR02 · J.16

Mataró - La Mina
Llefià - Sta. Coloma
Parets - BM Viladecans
BM Viladecans - Caldes
Sta. Coloma - Franqueses
Círcol - Teià
Minguella - Argentona
CLASSIFICACIÓ
04 CN Caldes

70 - 72
73 - 65
68 - 64
82 - 56
63 - 61
76 - 71
65 - 60
PG PP
10 06

Bàsquet fem.
2a Categoria · FR01 · J.16

Argentona - Neus
Círcol - St. Gervasi
Caldes - Ripollet
St. Nicolau - Minguella
Can Parellada - Llefià
Jet - St. Jordi
Mollet - Vilassar
CLASSIFICACIÓ
04 CN Caldes

68 - 42
53 - 73
49 - 43
60 - 61
41 - 61
103 - 43
61 - 55
PG PP
10 06
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TELÈFONS D’INTERÈS || Equipaments Municipals · Ajuntament: 93 865 56 56 · Biblioteca Municipal: 93 862 67 56 · Centre Cívic i Cultural: 93 865 49 77 · Espai Can Rius: 93 865 41 40 · Espai Jove El Toc: 93 865 46 55 ·
Jutjat de Pau: 93 865 00 81 · Oficina de Turisme: 93 865 41 40 · OMIC: 93 865 45 30 || Serveis · Correus Caldes: 93 865 02 49 · Taxis de Caldes: 93 865 18 17 · Deixalleria: 93 744 21 21 || Comunicació · Ràdio de Caldes: 93
865 14 51 · TV Caldes: 93 865 46 73 · Calderí: 93 707 00 97 || Sanitat · Ambulàncies: 902 23 20 22 · CAP: 93 865 41 25 · Creu Roja: 93 865 10 01 · Urgències Mèdiques: 061 || Funeràries · Serveis Funeraris Torra: 93 865 41 45
Serveis funeraris Santa Susanna (24 hores): 938 65 49 94 || Seguretat · Emergències: 112 · Policia Local: 93 865 41 41 · Mossos d’Esquadra: 088 · Bombers de la Generalitat: 012 · Bombers Voluntaris: 93 865 41 41

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

La frase de la quinzena

Farmàcia Brunat

No segueixis els senders que
van traçar els altres. Busca
el teu propi camí i deixa-hi
la teva empremta.

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

> Buda

Passatemps en català

Un cop de mà

Rumia i encerta-la!
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.

Quina de les dues opcions
triaries per a aquesta frase?

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

DEFUNCIONS

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
d’urgències fins a les 00.30 h. A partir
de les 00.30 h, el servei de farmàcia
de guàrdia es deriva a la Farmàcia
Viñamata (c. Museu, 20; Granollers).

2 de febrer · 87 anys
PEDRO ESTURGO TURA
31 de gener · 86 anys
DOLORES JURADO CARMONA
26 de gener · 73 anys
ESTELA MARIA MAERS GONDRA
26 de gener · 92 anys
ANASTASIA RODRÍGUEZ MORAL
22 de gener · 87 anys
MARIA DEL ROSARIO LÓPEZ
BLÁZQUEZ

“Les tres _______________
de la ciutat formen part de
l’itinerari cultural.”
‘esglèsies’ o bé ‘esglésies’
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.

Trobaràs el qüestionari al
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.

16 | CALDERINS

calderí / #63

Curiositats

Escultora i pintora

Esther
Tenedor
Solsona

Li agraden els animals. Encara recorda quan, de
més jove, va acollir una gateta a la qual li va posar
el nom de Mixeta. De fet, com a record d’aquella
primera gateta, una figura d’un gat negre –no és
gens supersticiosa– presideix el seu estudi, ple de
moltes obres dels seus companys i amics artistes.

Jordi Rius
· Sempre volies ser artista?
No conec la meva vida sense l’art. De
petita, m’havien de punxar molt i la
mare ja sabia que em deixava punxar
si després hi havia una llibreta o uns
colors. Era la seva forma d’animar-me.
Després, el dia que plovia jo era feliç
embrutant-me i fent pastetes.

j. serra

· Després vas començar a estudiar
disciplines artístiques?
Sempre que hi havia un museu o un
museu de l’art em cridava molt l’atenció. Llavors vaig estudiar disseny de
moda a l’escola Feli de Granollers, que
ara es diu CEDIP. Vaig tenir la sort de
conèixer una gent fantàstica. La directora que es deia Neus Garcia, quan em
va veure, va portar els meus quadres
a La Vanguardia.

“Crear no és
una obligació,
sinó una devoció”

Del 04 al 17 de febrer de 2020

Ets pintora, escultora... No dius res a
qualsevol forma d’expressió artística?
Tinc com una inquietud. A mi sempre
m’agrada provar coses. No puc aturar-me i no perquè sigui millor que un
altre, ni molt menys. Necessito investigar. He après a no tenir pressa i això
que soc molt nerviosa i molt impacient, encara que no ho sembli. Dormo
molt poc i per això treballo tant. Al
vespre no serveixo per a gaire, però
m’aixeco molt d’hora. Abans tenia un
estudi galliner que era de l’avi Enric,
que sempre agrairé perquè hi vaig
poder fer quadres grans i m’ho vaig

passar molt bé. Però és clar, tenir
l’estudi a casa és molt còmode.
· Tens constància fent les obres?
Constància sempre. Crear no és una
obligació, sinó una devoció. Gaudeixo tant creant que et passen les
hores i no te n’adones, és increïble.
·Igual que Sant Cugat, Caldes és
terra d’artistes?
A Caldes tenim molts artistes. Gairebé els conec a tots i aprecio, estimo i admiro la seva obra. Tenim
la sort de tenir Manolo Hugué, Picasso, Sebastià Badia i hem de ser
conscients del que tenim. A part
de ser artista, m’agrada molt ajudar la gent que comença, perquè
ho han fet amb mi.
· Trobes a faltar més espais d’exposició a la vila?
Un artista ho trobarà a faltar sempre. A mi m’agradaria que Caldes
fos com un Ceret, on et trobes un
pintor a cada racó. Suposo que ja
tenim moltes coses i cadascú fa el
que pot al seu espai.
· Quantes exposicions has fet en
aquests 30 anys de carrera?
Justament m’estan fent un anuari a Madrid i m’ho han comptat ells. N’he fet més de 70 de col·
lectives i unes 15 d’individuals. He
fet exposicions a la Xina, a Navarra, on m’agrada exposar al Museu

Maeztu, i tinc la sort que ja m’han
cridat dues vegades, França, Castelló d’Empúries amb la Ruta de
l’Art i, és clar, Caldes. Aquí m’hi
sento molt apreciada i valorada.
· Mai tens un no per a una iniciativa cultural?
El meu cor és voluntari. He tingut la
sort que m’han ajudat i crec que és
bàsic tornar-ho. Quan veus algú que
li falta una mica d’empenta, que li has
donat i tira amunt, et sents superbé.
· L’art és femení?
No. L’art és com els àngels, no té
sexe. No pot ser, seria una aberració
dir-ho. El que sí que és veritat que
les dones durant molt temps no hem
tingut l’oportunitat de ser artistes.
Nosaltres som aquí perquè hi ha
gent que ha lluitat per poder-ho fer.
· Aquests dies amb altres tres artistes ets al Casino amb una exposició en homenatge a Joan Raset.
Una exposició molt emocionant...
Sí, és molt impressionant per a mi
per tot el que significa. Que et vingui
la vídua d’en Joan, els seus fills i els
seus nets i que et donin les gràcies
és perquè ho necessitaven. Havien
vingut tristos i van marxar contents.
Per a mi, per aquest fet l’exposició ja
ha complert totes les expectatives.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

