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La protectora de
Caldes fa 5 anys que
acull gossos i gats
>P02-03

El pàrquing asfaltat de
Les Cremades acollirà
l’Escaldàrium 2018
>P04

L’Escola Montbui
celebra la 1a Diada de
les Matemàtiques
>P06

Caldes ‘in Wonderland’
Més de 700 persones participen a la Rua de Carnaval
>P10

La comparsa Wonderland va obtenir el premi a la millor posada en escena del Carnestoltes de Caldes. > J. Serra

Tony i Pol Molinos
sumen esforços per una
malaltia minoritària
>P12
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Vivint en una nova llar a l’espera
protecció d’animals | instal·lacions

Caldes Animal acull nombrosos gats i gossos a les seves instal·lacions recollits de la vila termal, Castellar del Vallès,
Jordi Rius

R

ecorda el nom de
tots els gats i gossos
que hi ha acollits
a Caldes Animal
mentre recorre les
instal·lacions de la protectora, que
ell mateix va començar a construir
ara fa uns 5 anys. Gerard Gràcia, el
president, va deixar enrere una trajectòria basada en el negoci hoteler
per fer-se càrrec, juntament amb
un grup de voluntaris, de la gestió
i el manteniment del Centre de Recollida d’Animals Abandonats del
municipi. Aleshores, l’entitat també
es va encarregar de l’assistència i
el foment de l’adopció dels animals
residents i de les colònies controlades de gats de carrer. “Vam fer 10
gàbies d’obra perquè les que hi
havia eren de llauna, netejàvem
les caneres i trèiem a passejar els
gossos”, recorda Gràcia.
En un pas endavant, Gràcia
va adquirir uns terrenys de tres
hectàrees propers al cementiri
de Caldes per construir-hi l’actual protectora, tocant a la C-59. En
un principi, el projecte havia de ser
de 600 m2, però al final s’ha quedat
en una mica més de 300 m2 ja que
“des d’Urbanisme de la Generalitat no em van deixar construir
la casa per als masovers, perquè
no s’hi pot construir. Vaig portar
uns mòduls i aquí hi viuen, vigilant dia i nit”, constata Gràcia.
Tot i que no es pugui construir res d’obra, “nosaltres anem
ampliant patis, amb casetes
molt ben aïllades però que no
són d’obra”. El resultat és que
“La Prote”, el sobrenom com es
coneix la protectora Caldes Animal, “és una de les millors de la
zona i d’Europa”, reconeix el seu
president. Més si es compara amb
altres gosseres municipals que,
en paraules de Gràcia, “fan pena
perquè no hi destinen diners, i
tenen els gossos en unes condicions inhumanes, amb gàbies de
ferro gens aïllades”.
TOTAL OCUPACIÓ
Gràcies als convenis que té la protectora amb els ajuntaments de
Caldes, Santa Perpètua de Mogoda, Castellar i Sant Cugat del Vallès, “no podem agafar-ne més,
perquè estem al màxim d’ocupació”. Molts dels gossos que arriben
a Caldes Animal no estan xipats,
amb el conseqüent problema de
no poder localitzar els seus amos,
“una evidència que se n’han volgut desfer i que no els trobaran
per haver abandonat la seva mascota”. La protectora, que disposa
de tres furgonetes, es desplaça a
les poblacions després del requeriment de la policia, esbrina si el
gos té xip i, “tant si en té com no,

El president de Caldes Animal, Gerard Gràcia, dona de menjar a la Nera en una visita per les instal·lacions. > Q. Pascual

“La nostra protectora
és una de les millors
d’Europa per les seves
instal·lacions i la cura
diària dels gossos i gats.”
Gerard Gràcia
President de Caldes Animal

anem a les dependències policials, fem un albarà de recollida, la
policia el signa i el passa a l’Ajuntament”. Si l’animal està xipat, la
protectora, a través d’una aplicació del Col·legi de Veterinaris, pot
saber qui n’és el propietari.
El següent pas és avisar els
amos, que, si volen recuperar les
seves mascotes, han de pagar una
taxa a la policia. Arriben a la protectora amb un paper de recollida
i s’emporten el gos. Cada ajuntament amb el qual Caldes Animal
té conveni paga uns 100 euros mensuals per cada plaça que vol, una
quantitat que no cobreix totalment
“les despeses de posar-li xip, la
medicació o l’aliment”.
Si el propietari, tot i haver-lo
avisat, no ve a recollir la seva mascota en el termini de 21 dies que
fixa la llei, s’entén que l’ha abandonat. “El que fem és una instància amb una denúncia al corresponent ajuntament, cosa que
normalment és poc efectiva, però
nosaltres ho fem igualment”, assegura Gràcia.

LES INSTAL·LACIONS
Caldes Animal disposa actualment de
32 patis de terra amb casetes de plafó
de sandvitx. Als més grans, coneguts
com a Nirvana, hi poden conviure fins
a 5 gossos, i també en uns altres de
dimensions reduïdes conegudes com
Les Suites. El refugi també compta
amb una gatera que pretén controlar les colònies de gats de carrer de
Caldes, a través de la captura, l’esterilització, l’alimentació i els controls
veterinaris dels animals. Diàriament
es netegen les casetes, es canvia l’aigua i els animals mengen dos cops al
dia. Si el gos té leishmaniosi, requereix un tractament especial de medicament i pinso.
Els gossos venen amb estat
molt precari. Els casos més greus
són els gossos dels caçadors “amb
ferides per tot arreu, de vegades mallats, sense dents perquè
estan a les gàbies i intenten escapar-se”. Hi treballen set persones,
de les quals dues són veterinaris. A
més dels patis i gateres, la protectora compta amb un spa per banyar
els animals i un quiròfan.

EL PROCÉS D’ADOPCIÓ
Les instal·lacions estan tancades al
matí de dilluns a divendres. Dilluns
a la tarda només estan obertes per
a les cites i les tardes de dimarts
a divendres, de 17 a 19 h. Dissabtes, diumenges i festius, la protectora està oberta de 10 a 12 h perquè
puguin passejar els animals, mentre que les adopcions i l’atenció al
públic es concentren entre les 10 i
les 12.30 h. “Aquí ve la persona a
demanar un gos, li demanem si
el vol petit o gran, en quin espai
viurà o si vol un gat”, assegura el
president de la protectora, que afegeix que “li diem que miri el que
vulgui, l’informem de l’edat del
gos o el gat i de les possibles malalties que pugui tenir, així com
de la seva sociabilitat”.
Adoptar un gos costa 120
euros i surt de la protectora amb
el xip a nom de la persona que se
l’emporta, castrat –o esterilitzada
en la cas d’una femella–, amb el test
de Leishmania realitzat i totalment
vacunat. En el cas del gat, el preu
de l’adopció és de 100 euros.
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Sant Cugat i Santa Perpètua de Mogoda
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AJUNTAMENT | “LES CAQUES DE GOS JA TENEN AMO”

Campanya gratuïta de
recollida de dades genètiques
dels animals de companyia
L’Ajuntament de Caldes de Montbui ha
modificat l’ordenança municipal de control i tinença d’animals per assegurar
una convivència cívica entre animals de
companyia i ciutadania, garantir la seguretat de les mascotes i mantenir les
condicions òptimes d’higiene de la via
pública, lliure d’excrements.
Per això, des d’aquest febrer, els propietaris de gossos tenen l’obligació de facilitar
les dades genètiques dels seus animals i
inscriure’s, així, al cens genètic caní, una
base de dades creada a partir de la identificació de l’ADN de tots els gossos del municipi. Els gossos inscrits en aquest cens
obtenen una xapa cívica que, a través d’un
codi QR, permet obtenir la informació essencial relacionada amb l’animal (dades de
contacte del propietari, al·lèrgies, vacunes,
tractaments, fotografia...).
Entre altres avantatges, el cens genètic
caní permet la identificació de l’animal
en cas de pèrdua o robatori i en cas d’actituds incíviques del propietari, com ara
no recollir les deposicions. Segons l’alcalde de Caldes de Montbui, Jordi Solé,
“amb el cens genètic caní tindrem moltes més eines per identificar la procedència dels excrements de gossos”. Segons Solé, s’ha intentat posar fi a aquest
incivisme a través de moltes campanyes
i “no ens n’hem acabat de sortir, i ara
optem per aquesta via”. En el mateix
sentit s’expressa el regidor d’Espais Públics i Sostenibilitat, Jaume Mauri, que ha
recordat que el propietari té “l’obligació
de fer les accions necessàries per tenir
una convivència a l’espai públic entre
les mascotes i la ciutadania”. Moltes vegades, quan es trobava un gos extraviat
al terme municipal de Caldes, se li havia
extirpat el xip i, per tant, era difícilment
identificable. Ara, “amb el cens genètic
caní es podrà localitzar el seu propietari”, assegura Mauri.

A dalt, una de les veterinàries donant escalf a una gata al quiròfan de Caldes Animal. A la imatge inferior,
la Ruth, dietista i voluntària de la protectora, dedica unes hores a la cura dels animals. >Q. pascual

GRATUÏTAT FINS AL 31 D’AGOST
Per facilitar tant la creació del cens com
aquesta gestió a veïns i veïnes, l’Ajuntament ha engegat una campanya gratuïta de recollida de dades genètiques que

faran quatre clíniques veterinàries de
Caldes de Montbui (Cal Veterinari, Clínica Veterinària Natura, Clínics Caldes i
Grup Veterinària), fins al 31 d’agost.
Només cal que un veterinari d’aquests
quatre centres faci una extracció de sang
al gos i, en el mateix moment, faciliti al
propietari la xapa cívica, que inclou el número de xip segons el cens i altres dades
que permeten la identificació de l’animal
en cas de pèrdua o robatori, com ara el
contacte del propietari o al·lèrgies.

“Amb aquesta campanya
volem que no hi hagi la típica
miradeta d’esquerra a dreta
quan el gos faci la seva caca”
Jaume Mauri
Regidor d’Espais Públics i Sostenibilitat

OBLIGATORIETAT
D’IDENTIFICAR ELS GOSSOS
L’ordenança de control i tinença d’animals estableix com a requisit obligatori
la identificació dels animals de companyia, un tràmit que s’ha de fer durant
els tres mesos següents al naixement de
l’animal. La identificació inclou implantar en l’animal un microxip o un marcatge identificatiu, la novetat de recollir
les dades genètiques dels gossos i censar l’animal a l’Ajuntament o als veterinaris col·laboradors.
Les sancions per la no-identificació
dels gossos o per no recollir les deposicions poden arribar als 2.000 euros.
“La primera sanció serà lleu, però la
reiteració d’aquestes accions incíviques serà molt greu”, adverteix el regidor d’Espais Públics i Sostenibilitat,
que afegeix que la voluntat de l’equip
de govern no és sancionadora, sinó que
“amb aquesta campanya volem que
no hi hagi la típica miradeta d’esquerra a dreta quan el gos faci caca
a la via pública, sinó que el propietari
la reculli directament sense mirar”.
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EMPRESA | CECOT

Es renova l’acord amb Reempresa
Durant els tres darrers anys, s’han produït tres casos d’èxit a Caldes

El pàrquing de la zona esportiva de Les Cremades. > AJ. CALDES

ESCALDÀRIUM 2018 | NOVA UBICACIÓ

La zona de Les Cremades
acollirà l’edició d’enguany
Fotografia dels conferenciants i assistents en la trobada del passat 9 de febrer a La Piqueta de Caldes. > AJ. CALDES

Redacció

E

l passat divendres, 9 de
febrer, l’Ajuntament de
Caldes de Montbui va
celebrar la renovació
del seu compromís amb
el Centre de Reempresa de Catalunya, servei en marxa des del 2014 i
centralitzat a La Piqueta - Centre
de Desenvolupament Econòmic a
la vila termal. Des d’aquest punt,
el consistori ofereix suport i assessorament als empresaris que volen
cedir la seva empresa a un altre,
perquè continuï amb l’activitat, i

a les persones emprenedores que
volen reemprendre. “És una eina
que permet salvar projectes empresarials que no només tenen
passat, sinó que també tenen un
futur”, explicava Jordi Solé, alcalde de Caldes. Al llarg dels darrers tres anys de funcionament a
Caldes, el punt d’atenció del Servei de Reempresa ha donat d’alta
35 persones reemprenedores, una
desena d’empreses cedents i tres
casos d’èxit amb la cessió definitiva entre empreses i persones reemprenedores. Atesa l’experiència
dels últims anys, Caldes de Montbui renova el seu compromís amb

el programa coordinat per la Diputació que, al mateix temps, confia en el potencial de la vila termal després que, a partir del 2016,
s’ampliés la tasca als municipis de
Bigues i Riells, Sant Feliu de Codines i Santa Eulàlia de Ronçana: “Caldes és un dels 35 punts
Reempresa i, tot i que hi ha altres punts on l’èxit és més gran,
estem molt contents que hagi
agafat el lideratge d’una colla
de municipis veïns per oferir-los
aquest servei”, explicava Rosa
Serra, coordinadora de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic Local
de la Diputació de Barcelona.

COMERÇ | FIRA COMERCIAL

SOCIETAT | SUCCÉS

Comprar a preu de ganga
El 4 de març se celebrarà una nova edició de la Fira Fora Stocks
Llibertat per als
presos polítics

Al llarg del matí del diumenge 4 de març, el carrer Major viurà una nova edició
de la tradicional Fira Fora Stocks, l’ocasió perfecta per adquirir productes i articles de la passada temporada d’hivern a preus inferiors als habituals. Enguany
seran una trentena de parades les que vestiran el carrer principal de la vila termal, totes elles d’establiments comercials adherits a la Unió de Comerciants i
Industrials de Caldes (UCIC), l’entitat organitzadora. Des de roba i tèxtils, fins
a sabates, complements, articles per a la llar, gastronomia i, fins i tot, acadèmies d’idiomes... Un ampli i heterogeni ventall de productes i serveis que els visitants podran adquirir “a preus molt baixos”, comenten des de l’organització.
La Fira, però, no només convidarà a comprar a preu de ganga, sinó també a
col·laborar amb la campanya de donació de sang, organitzada pels Bombers
Voluntaris de Caldes, que s’instal·larà fins a les 14 h.

Dimecres passat es va anunciar la nova ubicació de l’Escaldàrium
d’enguany: el pàrquing asfaltat de la zona esportiva Les Cremades.
Les obres de la plaça de la Font del Lleó a causa del projecte de reurbanització, que està previst que finalitzin al desembre del 2018, han
estat el motiu del canvi de localització. No obstant això, “és una ubicació provisional, ja que el millor espai possible és la plaça de la
Font del Lleó i el nostre compromís és recuperar la ubicació habitual en l’edició del 2019”, avançava Isidre Pineda, regidor de Cultura i Patrimoni. Després d’un important treball de reflexió i de tenir
en compte diversos aspectes clau per a la celebració de la gran festa,
s’ha apostat per la zona de Les Cremades, atès que “reuneix totes
les mesures de seguretat”, seguia explicant Pineda. De fet, “ens hem
adonat que no hi ha gaires ubicacions tan diàfanes a Caldes que
puguin assumir i acollir una festa tan multitudinària com l’Escaldàrium”, però la zona escollida aporta solucions atractives com “el
fet de poder ajuntar la festa i la postfesta, que se celebra al Parc
de Can Rius”. L’Escaldàrium 2018 se celebrarà el 14 de juliol i “el fet
de tenir una nova ubicació no degradarà el nivell de la festa”, deia
Gemma Casamayor, directora de l’Escaldàrium. A partir de l’abril, el
Ball de Diables començarà la jornada d’assajos, cosa molt important
enguany ja que “ens haurem d’adequar a l’espai”. Més enllà d’això, les
estructures fixes i l’essència de l’Escaldàrium es mantindran intactes,
oferint una edició diferent, “que no vol dir pitjor”, afegia el regidor.

Durant la mateixa jornada del
diumenge 4 de març, el Comitè
de Defensa del Referèndum
(CDR) de Caldes organitza un
nou acte en defensa de la llibertat dels presos polítics, arran
de l’aplicació de l’article 155 des
del Govern central espanyol. A
partir de les 11 h i des del Parc de
l’Estació, s’espera que Caldes de
Montbui es tenyeixi de color groc
amb la presentació de la bufanda
groga més llarga de Catalunya.
L’acte seguirà amb diversos
parlaments, actuacions musicals
i, pels volts de les 14.30 h, es
clourà amb un dinar popular per
a tots els assistents.

Detinguts tres lladres
mentre robaven a Caldes
El dimarts 6 de febrer, els Mossos d’Esquadra van informar de la detenció de tres persones de nacionalitat colombiana per robar a persones d’edat avançada a Caldes de Montbui i Martorell.
La investigació dels presumptes lladres, dos homes i una dona de 35
a 46 anys, es va iniciar el 9 de gener, quan els agents de la policia de
la Generalitat van tenir coneixement que s’havia produït un furt de
600 euros a l’interior d’una farmàcia de la localitat de Martorell. Gràcies a les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat de l’establiment, es va aconseguir identificar els tres lladres, que ja sumaven un total de 60 antecedents per fets similars.
La detenció no es va produir fins al 30 de gener, quan els investigadors van localitzar el vehicle dels investigats i van veure que es desplaçaven fins a Caldes. Una vegada al municipi, els agents van observar com els tres investigats buscaven persones d’edat avançada
que estiguessin traient diners en efectiu des d’entitats bancàries. Poc
després, els investigadors van observar com un dels autors controlava la seva víctima, un home de 60 anys, i la seguia després de retirar 3.500 euros d’una sucursal. Quan la víctima pujava al seu cotxe,
la dona va picar a la finestra per distreure’l mentre el seu còmplice
robava els diners de l’interior del vehicle. Tot i sortir fugint entre la
multitud, els investigadors van aconseguir detenir-los i van passar a
disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Granollers, on el jutge
instructor va decretar la seva llibertat amb càrrecs.
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ENSENYAMENT | ESCOLA MONTBUI

Celebrant el dia de les “mates”
Tots els cursos de l’escola calderina van participar en la 1a edició de
la Diada de les Matemàtiques el dimarts passat 13 de febrer
Com a alternativa a la tradicional Setmana Cultural, l’Escola Montbui va celebrar el
passat 13 de febrer la 1a edició de la Diada
de les Matemàtiques, jornada en què tots
els cursos del centre van gaudir de diverses activitats i xerrades amb les matemàtiques com a eix vertebrador. Tot i que ja fa
uns anys que l’escola va iniciar un canvi en
la metodologia de la didàctica d’aquesta assignatura, enguany són moltes les novetats
pedagògiques que presenta el centre, traduïdes, principalment, en el treball per projectes i centres d’interès. “Durant els últims anys, mestres i famílies hem estat
fent molta formació, especialment en les
matemàtiques, i hem variat substancialment la manera d’ensenyar-les”, comentava la directora del centre, Magda Agustí.
La Diada de les Matemàtiques va ser distribuïda en diferents franges perquè tots els
alumnes participessin plegats en diverses
activitats. Primer, tots els grups-classe van
definir el perfil mitjà d’alumne a partir de
l’estadística i la moda aritmètica. Més tard,
alguns alumnes van reduir el “Montbui’s
Child” de cada classe al perfil d’alumne general del centre i d’altres van endinsar-se a
diversos “reptes matemàtics”. Finalment,
a la tarda, es va convidar les famílies a les

Durant la jornada, alguns alumnes de l’escola resolien “reptes metamàtics” en grup. > I. HIJANO
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aules per explicar als infants com utilitzen
les matemàtiques en la seva vida quotidiana o en el marc de les seves professions.
“Hem tingut un ampli ventall de professions, des d’arquitectes a forestals, treballadors de fàbriques, un DJ..., de manera
que els infants han pogut veure com les
matemàtiques són a tot arreu”, explicava
Magda Agustí.
El perquè de celebrar la diada en aquest dia
té els seus motius. “Ens va agradar fer-ho
aquesta setmana amb motiu de l’exposició que tenim aquests dies a l’escola”, deia
la directora. La mostra itinerant està organitzada per ABEAM (Associació de Barcelona per a l’Estudi i Aprenentatge de les
Matemàtiques), col·lectiu que organitza un
concurs matemàtic de fotografia i dibuix al
qual també participen els alumnes de l’escola calderina. D’altra banda, el dissabte de
la mateixa setmana, l’escola va acollir la trobada d’una seixantena de mestres de tot Catalunya, tots ells membres del grup d’innovació matemàtica “a+a+” de Rosa Sensat.
L’Escola Montbui ha fet una gran aposta per
la innovació metodològica i didàctica, més
enllà de la matèria de les matemàtiques, amb
el suport no només dels mestres sinó també
de la majoria de les famílies. “Els alumnes
d’avui dia són molt diferents dels d’abans,
així que la metodologia tradicional ja no
té gaire sentit”, diu Agustí. La nova manera d’ensenyar, en especial les matemàtiques,
es concentra en una fase important de manipulació, basant-se en un aprenentatge vivencial per a una comprensió completa de
cada aprenentatge. Aquesta nova metodologia va molt en sintonia amb el nou model
d’escola que proclama l’Escola Nova 21, a la
qual l’Escola Montbui també està vinculada.
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VOLUNTARIAT | EFECTE MENTORIA

Ser mentor: què és i què aporta

TALLER | AULES CALDES

L’Ajuntament de
Caldes presenta els
vídeos de promoció
i divulgació de
l’Efecte Mentoria

Cava i “champagne”: qui és qui?
El passat 9 de febrer, la Sala de
Plens del consistori local va acollir la presentació oficial dels vídeos promocionals del projecte Mentoria, “una de les eines que ens
permet treballar en el model de
poble que volem tenir: un poble
acollidor, obert i integrador”,
deia Jordi Solé, alcalde de la vila
termal. El projecte Mentoria per
a infants i joves reagrupats és una
eina de prevenció de l’exclusió social que pretén afavorir la integració dels infants i joves nouvinguts
mitjançant l’acompanyament actiu
dels mentors voluntaris.
Els vídeos presentats ja estan disponibles a la plataforma web Youtube, produïts per l’empresa calderina Uniunfandos i protagonitzats
pels mateixos mentors i mentorats
del programa calderí, on s’explica,

Jordi Solé, alcalde de Caldes, en el lliurament d’obsequis als participants. > I. HIJANO

de primera mà, què és i què aporta l’Efecte Mentoria. “Quan ets
nouvingut et sents perdut, i que
hi hagi una persona que t’orienti, t’ensenyi el poble, l’idioma...
és molt important”, explicava Sílvia Carreño, voluntària i originària de Colòmbia. Els mentors són
un referent per als infants i joves,
als quals fan un acompanyament
per desenvolupar el seu potencial en un entorn que encara els és
desconegut i per afavorir la seva

integració cultural, social i lingüística. Ara mateix són 9 les parelles
que estan en actiu en el projecte
Mentoria, liderat per l’Ajuntament
i Caldes Solidària. “Abans ens
trobàvem amb més nouvinguts
que voluntaris, però ara mateix
estem equilibrats i no tenim cap
infant o jove nouvingut que es
trobi sense mentor, per això, per
nosaltres, és un èxit”, explicava
M. Pilar Aznar, regidora de Participació Ciutadana i Voluntariat.

El pròxim 7 de març, a les 19 h, se celebrarà la primera de les activitats especials de la temporada, organitzada per Aules d’Extenció Universitària Delfí Dalmau i Argemir de Caldes: “La trobada d’aproximació al món del cava i al champagne”. Des de la Sala de Cuines de Can
Rius, es viurà una experiència teòrica i pràctica oberta a totes aquelles persones interessades a saber-ne més. En l’activitat, pensada per
a un aforament d’entre 25 i 30 persones, es descobriran les diferències
entre el cava i el champagne i es convidarà a una degustació a cegues.

Preparant els 30 anys del Manolo Hugué
El setembre del 1973 va començar l’activitat lectiva de l’Institut Manolo Hugué a les instal·lacions del carrer Buenos Aires (actual Centre
Cívic) i l’any 1988 es va inaugurar el nou edifici. Així doncs, ben aviat
es compliran els primers 30 anys d’activitat lectiva a l’edifici actual i
45 anys des del primer institut públic de secundària a Caldes. Amb
motiu de la celebració, el Consell Escolar ha començat els preparatius
de la gran festa, que tindrà lloc durant la primavera de l’any vinent.
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ERC Caldes de Montbui

Caldes de Montbui,
municipi integrador

C

atalunya sempre ha estat un país d’acollida. El
tarannà dels catalans i catalanes és obert i inclusiu, i per això un dels exemples d’èxit del nostre país és el model d’integració que ofereix la
nostra societat i que està basat en la igualtat
de tots els ciutadans i ciutadanes. A més, això es converteix en
una garantia des de ben petits a través de l’educació i de l’escola catalana. Si bé alguns partits del 155 qüestionen aquest
model, des del Govern municipal tenim molt clar que aquest
és el camí cap a on volem anar. En aquest sentit, com a administració més propera al ciutadà, coneixem bé la responsabilitat dels ajuntaments com a primera línia d’atenció també dels
ciutadans que arriben a Caldes des d’orígens ben diversos. Un
exemple d’això és el projecte de Mentoria.
Just després d’empadronar-se, a l’Ajuntament de Caldes de
Montbui activem el protocol d’acollida: és llavors quan entren
en joc els departaments d’Acció Social i d’Integració Ciutadana, que reben aquella persona o família i proposen, entre moltes altres qüestions, un servei de mentoria per a infants i joves
reagrupats a Caldes. Aquest projecte pioner a Catalunya que lideren l’Ajuntament i l’entitat Caldes Solidària pretén afavorir la
cohesió, la igualtat i la inclusió a través del voluntariat. Es tracta d’un sistema de prevenció de l’exclusió social que afavoreix la
integració d’aquests nois i noies nouvinguts, mitjançant l’acompanyament actiu dels mentors voluntaris. D’aquesta manera es
converteixen en referents perquè puguin desenvolupar el seu
potencial en un entorn que encara els és desconegut. D’aquesta
forma s’afavoreix la seva integració cultural, social i lingüística.
El projecte, iniciat el 2014, ja ha tingut 20 parelles de mentoria
i destaca per l’enriquiment que aporta tant al mentor com a la
persona nouvinguda. Iniciatives com aquesta poden semblar
petites, però són un valor afegit que fan de la nostra vila una
referència també en matèria d’integració. A Caldes hi convivim persones de 64 nacionalitats diferents, i només així, sense
mirar d’on venim i tenint clar cap a on anem, aconseguirem un
poble més cohesionat, més inclusiu i més solidari.

PSC Caldes de Montbui

El 8 de març, les dones
anem a vaga!

E

ls i les socialistes el pròxim 8 de març ens
sumem a donar suport a la vaga internacional
de dones. Una vaga més que motivada donada
la situació de masclisme que vivim a la nostra societat i les nostres institucions encara
avui dia. Per això, avui dedicarem el nostre espai a informar
a les dones calderines dels seus drets per aquest 8 de març.
El dret a vaga, un dret constitucional:
A l’article 28.2 de la Constitució, es regula la protecció del
dret de vaga: “es reconeix el dret a vaga dels treballadors
per la defensa dels seus interessos (...)”.
Una vaga convencional?
Aquesta vaga no és convencional, en aquesta vaga les dones
volem mostrar la nostra força, per això volem que sigui una
vaga laboral, estudiantil, de consum i de cures! En relació a
la vaga laboral, els sindicats majoritaris UGT i CCOO han
convocat una vaga parcial de 2 hores als centres de treball.
El meu salari?
Si et sumes a la vaga, no tindràs dret al salari proporcional de les dues hores d’aturada. Que es descomptarà de
la nòmina a final de mes. Es descomptarà de la nòmina
del mes, les retribucions proporcionals a les 2 hores d’aturada, així com la part proporcional de les pagues extres.
No es descomptaran la part proporcional de vacances, ni
festius, entre d’altres.
Podem fer piquets informatius?
I tant. Durant la vaga podem fer publicitat de la mateixa de
manera sempre pacífica. La publicitat i difusió de la vaga
forma part del contingut essencial del dret a vaga. Això si,
us recomanem anar amb compte amb la Llei Mordassa del
PP, us recordem que hi ha més de 300 sindicalistes encausats i encausades per exercir la defensa dels seus drets.
Pot originar sancions?
L’exercici del dret a vaga no origina de per si, cap tipus de
sanció, així queda recollit al Real Decret-llei 17/1977, de 4
de març, sobre relacions de treball.

Som Caldes

PDeCAT Caldes de Montbui

La nostra escola!

Avançar en condicional?

H

D

i ha qui creu i diu que l’escola ha de ser un
reflex de la societat. I nosaltres no podem
estar més en desacord amb aquesta afirmació. En aquest escenari tindríem una escola on els nens serien molt més valorats
que les nenes, on els rics gaudirien de més privilegis que
els pobres, on les llegües vehiculars haurien de ser tantes
com orígens i els docents serien autoritaris, parcials i castigadors. No volem que una societat desigual, masclista i
classista es reflecteixi en l’educació. Ens agradaria just el
contrari: una societat que fos un reflex de l’excel·lent educació que es dona a l’escola pública catalana. L’escola de
totes. On tots els infants i joves gaudeixen de les mateixes
oportunitats. És universal, accessible i valora la diversitat. No es diferencia per raons d’origen, de raça, de classe
social, de religió, de gènere o orientació sexual. On la llengua vehicular i cohesionadora, que ens facilita la igualtat
d’oportunitats, és el català. On el castellà té una gran importància i on l’anglès i altres llengües estrangeres n’haurien d’anar cobrant cada vegada més. Apostem per l’escola
on les arts plàstiques, la música o l’esport són tan importants com les matemàtiques o les ciències socials. On no
s’instrueix cap religió, deixant-la com una opció personal
a desenvolupar lliurement en l’àmbit familiar o comunitari. Defensem l’escola que, malgrat les retallades, sobreviu,
fent la seva millor tasca amb severes dificultats, i tot gràcies a un cos docent digne de reconeixement. Transmissors
de coneixements i valors de respecte i igualtat. Perquè està
demostrat que cap jove acaba l’educació sense saber castellà. Que el català es va fent cada cop més present en fills
de famílies castellanoparlants, cosa que els dona les mateixes oportunitats que a la resta, coneixent dues llengües
en lloc d’una. “El saber no ocupa lugar” i la millor manera
de conèixer una cultura i aprendre a estimar-la, és i serà
sempre a través de la seva llengua. La de Martí i Pol, la de
Lorca, la de Dickens…

Units per Caldes

Tràmits pels ajuts al pagament
de la factura elèctrica

L

a crisi econòmica-financera que va començar el 2008 ha tingut diverses con-seqüències en molts àmbits i ha provocat, 10 anys
després, que moltes perso-nes i famíliesen
en segueixin patint les consequêncies. Una
d’elles, deguda a l’atur i la forta precarització laboral, ha
estat l’aparició del fenòmen anomenat vulnerabilitat social, que, entre altres aspectes, provoca que hi hagi persones i famílies senceres amb importants dificultats per
a fer front a les despeses d’aigua, llum i calefacció, a més
de poder seguir pagant el lloguer de l’habitatge o l’adquisició d’aliments.
Hi ha moltes mesures a prendre en el conjunt de l’àmbit
de la vulnerabilitat. Al-gunes s’han posat en pràctica, altres no han estat possibles, altres estan en estudi. Sempre seran poques perque totes les persones, pel fet de
viure en la nostra societat, tinguin garantits els minims
drets de ciutadania.
En aquest sentit, des d’Units per Caldes, volem recordar a
tots els ciutadans que el passat mes d’octubre es va aprovar un decret que defineix qui és un consumidor vulnerable en l’àmbit del subministrament elèctric. Anomenat
Bo Social, És una fòrmula que estableix quins ingressos
cal tenir per sota de la multiplicació per mínim 1,5 vegades d’un índex que s’anomena IPREM (que al 2017 era de
537 euros) en funció de la composició de la unitat familiar, pensio-nistes d’una unitat familiar o families nombroses. Segons el resultat, el ciutadà podrà tenir dret a la reducció de la factura de la llum, amb descomptes que en
alguns cassos poden ser importants.
Per poder-se acollir a aquests avantatges cal tramitar-los
abans de l’11 d’abril. Els interessats poden dirigir-se a la
seva subministradora elèctrica i als serveis socials per
solicitar-los.

avant del desplegament efectiu del 155 per
part del Govern de l’Estat, amb una bateria
premeditada d’atacs i incompliments vers
els pilars fonamentals de l’autogovern, caldria serenitat i fermesa.
Intentar resoldre al més aviat possible la formació de govern hauria de ser una prioritat, però posant com a primera premissa que no ens podem deixar marcar el ritme
des de la Moncloa.
Garantir que es troba la millor solució per tornar a sumar
majories totalment compromeses amb un projecte de país
integrador i transversal, hauria de ser l’objectiu central
dels partits proindependencia.
Negar que les diferències entre els partits independentistes, que, recordem-ho, sumem una majoria efectiva,
no ens acabarà passant factura, és quelcom que no hem
de menystenir i ens hauria de fer reflexionar en positiu.
Incloure punts de trobada amb la resta de partits que recolzen el dret a decidir hauria de centrar el discurs polític de la majoria parlamentària,.
Tractar de generar il·lusió renovada en l’electorat que
recolza la independència de Catalunya, marcant fites assumibles i consensuades per part del conjunt del nou govern, hauria de ser una prioritat constant.
Activar inicialment els recursos necessaris per restituir
tot allò que ens han manllevat com a país, les maniobres
i el desgovern premeditat d’aquest període, hauria de ser
l’eix de l’acció de govern del nou executiu.
Tancar efectivament totes les ferides obertes en el teixit econòmic i social, avançant decididament en el recolzament de projectes innovadors, aprofitant les inèrcies i
la creativitat, que hi són, hauria de ser la tasca de futur
d’aquest país.
Doncs fem-ho.

PPC Caldes de Montbui

Per la igualtat real en l’ocupació

L

es mesures aplicades pel Govern del Partit Popular han situat l’ocupació femenina en màxims històrics, i la bretxa salarial, a mínims.

Més dones treballant a Espanya:
• El 2017, Espanya ha recuperat els nivells d’ocupació femenina d’abans de la crisi.
• Avui, hi ha més de 8,5 milions de dones treballant i més
afiliades a la Seguretat Social que mai.
• S’ha corregit la gran bretxa de les pensions, gràcies al
complement de maternitat mitjançant el qual el sistema
de pensions reconeix l’aportació demogràfica de les mares.
• Més de 100.000 dones han augmentat el nombre d’autònoms des del pitjor moment de la crisi econòmica.
La bretxa salarial, el nostre principal repte.
• La lluita per aconseguir la igualtat real entre dones i homes
té en la bretxa salarial un dels seus principals reptes.
• Des del 2012, la bretxa salarial s’ha reduït en 4 punts, i
s’ha situat en el seu mínim històric.
• El passat 14 de novembre, el Ministeri d’Ocupació va presentar als interlocutors socials una proposta de modificació de l’Estatut dels Treballadors i de la Llei d’igualtat
amb l’objectiu de millorar la transparència retributiva i
la igualtat salarial.
• Segons Eurostat, la bretxa salarial a Espanya se situa en
el 14,9%, per sota de la mitjana europea (16,3%) i de països
membres com Alemanya (22%), Portugal (17,8%) i França
(15,8%). Des del PPC de Caldes de Montbui defensem una
igualtat real d’oportunitats, basada en la llibertat de les
dones per aconseguir els seus objectius, no per mitjà de
polítiques de quotes, sinó a través del mèrit, la capacitat
i l’esforç, amb independència del sexe, l’origen o les creences de cada individu.
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opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions. El Calderí no es fa responsable del contingut dels articles publicats.

Foto de la setmana

“Figuretes de vidre”
> Domènec Sánchez Riera

A l’inici de la marxa. > M. CLAPERS

Quatre mesos
d’empresonament
Divendres passat, 16 de febrer, es
van complir quatre mesos des de
l’empresonament dels Jordis arran
de l’aplicació de l’article 155. Per tal
de seguir en la lluita i la reivindicació del seu alliberament, així com
de la resta de presos polítics, l’ANC
de Caldes va organitzar una petita
marxa que va iniciar-se pels volts
de les 19 h des de la plaça de l’Ajuntament. El recorregut va seguir
fins a la plaça de l’Àngel per tornar,
finalment, a l’edifici de la presó, on
es va celebrar un acte polític.

Ahir dia 4 de febrer, diumenge, el CLOTEATRE de
l’Orfeó Martinenc Barcelona va representar a l’Stage aquesta obra d’en Tennessee Williams amb la
qual TACA’M inicia el 30è aniversari d’aquest exitós concurs de teatre amateur.
Personalment, em sonava el títol d’aquesta obra
però, efectivament, de vegades la traducció al català despista. La coneixia com El zoo de cristal; en
anglès, The glass menagerie. Aquesta obra, a part
d’haver estat molts cops representada al teatre per
al qual fou escrita, s’ha fet també en versions cinematogràfiques: cap als anys 40 la Jane Wyman,
l’Arthur Kennedy i el Kirk Douglas (suposadament,
a les seves beceroles) en varen interpretar una versió; anys després, va ser l’Audrey Hepburn en el rol
de la mare qui va interpretar-ne un remake.
Com que es tracta d’una obra de caràcter eminentment nord-americà, on l’acció ens situa als anys 30
del segle passat, vista avui la trobes desfasada; la
societat i el candor dels personatges, malauradament, avui, repeteixo, no són factibles.
S’ha de felicitar CLOTEATRE per la seva valentia
a l’afrontar el repte de “veure-se-les” amb una obra
gens fàcil i amb els mitjans que són els que poden ser.
Per al que això escriu, l’escena final, amb el rostre
de la Laura (la filla) sobre les figuretes de vidre i
amb una llum indirecta que surt d’aquestes enfocant el seu bell rostre, ha estat una troballa, i ha
aconseguit un efecte òptic que representa més del
que es veu.
Avui un altre protagonista ha estat el públic, ja que
amb la tarda “de perros” que feia, anar al teatre i
quasi omplir-lo (fent com feien a la TV l’esport rei)
ha demostrat que també la cultura té els seus adeptes, i que sigui per molts anys.

Capturant el carrer més bonic de
Caldes de Montbui a Instagram
@snowwisss ha guanyat el
concurs d’Instagram organitzat pel perfil de la xarxa
social, @mogudescalderines,
on es premiava la fotografia
que obtingués més m’agrades

tot il·lustrant un dels carrers
més bonics de Caldes. La
guanyadora ha estat guardonada amb una sessió fotogràfica gratuïta de 30 minuts
a càrrec de Fotografia Asle.

@snowwisss

L’Instagram de Carnaval 18

@ainsika13

@xaviona

@espigador

@isaura_8_guivernau

@menet61

@rafestilistes
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Albert San Andrés

C

om cada any, després
del dijous gras arriba
el dissabte de carnaval,
on la gresca, la xerinola
i la disbauxa omplen els
carrers de Caldes i tothom pot arribar
a ser allò que vol durant unes hores. La
crema del Rei Carnestoltes posa punt
final a una jornada festiva que aquest
any va reunir dotze comparses i més
de 700 persones, amb un augment del
nombre de participants respecte a
anys anteriors.
Les llambordes calderines van
patir, durant la tarda del diumenge
de carnaval, el pes dels grups de
disfresses que van omplir tot el
recorregut amb crits, balls i alegria.
La Festukada de Palau, un grup de
batucada, va encapçalar la comitiva,
que va sortir a les 17.30 h del Remei
cap al Bugarai. Els ritmes llatins van
omplir el carrer Major i la plaça de
l’Àngel va tornar a col·lapsar-se de
disbauxa al veure passar la comitiva.
Els Pequetrolls van obrir pista
amb els més menuts, abans d’un jardí
en moviment amb un rusc gegant ple
d’abelles, flors i apicultors de l’escola
El Farell. Els personatges de la saga
de Shrek van tenyir de verd i fantasia
el carrer. Shrek, la princesa Fiona,
l’Ase i el Gat amb Botes van formar el
gruix dels balls d’aquesta comparsa de
Carnestolokos.
Com si es tractés d’un film de
Tim Burton, amb una gran qualitat
de maquillatge i una treballada
coreografia, l’escola de dansa Step
by Step by Monste Estrada va ser
la segona pel·lícula de la desfilada.
Wonderland, basat en el film de Burton,
va reunir un bon grapat de participants,
que van posar la nota de color.
Darrere, un grup de Caçafantasmes deixava enrere l’ECTO-1,
la mítica ambulància Cadillac, fent
servir un Volkswagen Golf amb
remolc on guardaven les caixes plenes
d’espectres. Al ritme de la melodia
de Ray Parker Jr. i amb els equips de
protons a l’esquena, una desena i escaig
de caçadors perseguien tres Babetes
per capturar-los.
Tancant la coreografia fílmica,
l’Agru-pament d’Escoltes El Pasqualet
va parodiar Up, i tot i no sortir volant
com a la pel·lícula de Disney, van
arribar al Bugarai amb una quarantena
de Russel i una desena de Carl
Fredricksen, tot adornat per globus,
un extra indispensable.
Però sense cap mena de dubte la
comparsa més reivindicativa va ser
la de la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca (PAH), que regalava bitllets
de 500 euros –malauradament, falsos–
i les cinc propostes elaborades per
aquest moviment assembleari.
Els Agents Verds de l’escola
El Calderí seguien la PAH, amb la
filosofia de la sèrie de dibuixos dels
90 Capità Planeta, que va obrir el torn
televisiu que seguien la comparsa dels
Bitxus, amb el Muppets Show, amb els
populars personatges de goma-escuma
de Jim Henson.
L’escola de dansa Stage es va
desmarcar de l’estil del cel·luloide
i la televisió amb un bon grapat
d’espantaocells, que es movien al
ritme de la música amb elaborades
coreografies. Los que les falta un
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Gresca, disbauxa i
xerinola pel carnaval
TRADICIONS | carnaval

Més de 700 persones desfilen pels carrers de Caldes, abans de la crema del Maltractador
fotogaleria a: www.calderi.cat

La rua va ser un exemple de llum i color que va acabar amb la crema del Ninot maltractador. > J. serra

Tornillo van tancar la comitiva amb
Robots i científics.
12
La pista annexa al pavelló del
comparses es van
Bugarai és on les comparses van
poder veure a la rua
mostrar els seus balls a la gran
de Caldes
quantitat de públic i l’organització va
agilitzar els premis donant-los després
700
de cada desfilada.
persones van desfilar
El petit grup d’Els Emmascarats,
pels carrers durant el amb tres disfresses molt elaborades,
carnestoltes
es va emportar el premi al grup més
enginyós, mentre que els Pequetrolls
van aconseguir el premi del jurat.
Els Carnestolokos van guanyar el

diploma a la comparsa més divertida
i Wonderland, a la millor posada
en escena. L’Stage va aconseguir el
premi a la comparsa més marxosa,
però la gran triomfadora va ser el Rusc
del Farell, que va guanyar el premi
especial del jurat.
El regidor de Cultura i Patrimoni
de l’Ajuntament, Isidre Pineda, va
explicar que “aquest carnestoltes
s’ha desenvolupat amb molta marxa.
Els carrers de Caldes han vist 12
comparses i més de 700 persones.
Estem molt satisfets veient com

s’ho han passat els nens i nenes, tot
i el fred que ha fet, i que s’ha animat
amb la calidesa i marxa de les
comparses”, i va afegir que “sempre
diem que el més important és passarho bé i participar, però també cal
felicitar els guanyadors”.
Enguany no hi ha hagut esbronc
abans de la crema del Rei Carnestoltes,
que, construït pel Taller d’Art,
encarnava tota la negativitat d’un
maltractador. Les espurnes purificaven
l’aire de mals propòsits mentre la gent
enfilava el camí a casa cap a les 20.30 h.
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TEATRE | TACA’M 2018

LITERATURA | CLOENDA

Finalitza l’Any Canals
El Grup de Teatre Cassanenc en una escena a l’Stage de Caldes . > cedida

Esclats de riure amb Txékhov
Contents i enganyats, del Grup de Teatre Cassanenc,
confirma l’encert de la tria de les obres del TACA’M 2018
Quatre actors aconsegueixen dur dalt de
l’escenari dinou personatges. Aquesta era
la proposta del Grup de Teatre Cassanenc
amb Contents i enganyats. Diumenge passat l’Stage va ser ple a vessar. Una norantena de persones van decidir deixar-se endur
per les reflexions del dramaturg rus, Anton
Txékhov. El que no s’esperaven era plorar,
però de riure.
Carles Alsina, Robert Batllosera, Josep
Maria Martí i Àlex Van Wijhe van interpretar set contes russos amb enginy i determinació. Set històries que volien mostrar la fragilitat de la condició humana a
través de l’humor. El grup, que acaba de
guanyar el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG), va decidir presentar-se al TACA’M i n’han quedat
encantats. Els quatre grans actors, que van
atrapar el públic calderí diumenge, es van

sentir molt ben acollits, cosa que es notava
en la passió de la seva actuació.
Jaume Guarch, membre destacat de la comissió organitzadora, està “satisfet de
l’alta participació d’enguany, amb una
norantena de persones a cada representació” i “orgullós d’haver triat Contents
i enganyats encara que els autors russos
aquí no siguin massa coneguts”.
Al final de l’obra, llargs aplaudiments i espectadors drets per demostrar la seva satisfacció. A la sortida el públic duia l’expressió d’aquells qui saben que han invertit
bé el temps. Encara queden cinc representacions del TACA’M 2018, que es podran
veure fins al 25 de març. La pròxima, que
serà diumenge, 25 de febrer, a les 18 h a
l’Stage, es presenta com l’obra més sorprenent del concurs d’enguany: Cansalada cancel·lada. > Marta PuigduetA

La Sala de Plens de l’Ajuntament es va fer petita per acollir tot el públic que va voler assistir a l’acte de cloenda de l’Any Canals. Un acte
institucional però alhora molt emotiu en què
el testimoni de persones vinculades a l’escriptor calderí van lloar la figura de l’autor, però
sobretot, la persona. L’acte va anar a càrrec
de Jordi Solé, alcalde; Isidre Pineda, regidor
de Cultura; Carme Canals, filla de l’escriptor;
Josep Checa, poeta, i Antoni Font, de l’Associació Cultural La Tortuga. També s’hi van
presentar els llibres Andreu Canals Tirado.
Obra completa, I. Poesia, II. Prosa, on a través
del poeta podem arribar a conèixer l’home. El
també poeta Josep Checa defineix l’obra de

EXPOSICIÓ | SALA DELGER

“Tears of the Past”

L’artista visual Gerard Cortès inaugurarà el
proper dia 24 de febrer una exposició fotogràfica a la Sala Deleger amb el nom “Tears
of the Past”. En l’exposició es podran veure
imatges del Monument a l’holocaust de Berlín realitzades per l’autor el desembre del
2016. La mostra, que no deixarà indiferent
l’espectador, es podrà visitar els dies 24 i 25
de febrer, i 3 i 4 de març.

Canals com “l’obra d’una personalitat, la
clarividència s’imposa a l’hora de llegir els
seus títols”. Per la filla de Canals, molt lligada
als actes commemoratius que es van portar
a terme durant el 2017, rellegir l’obra del seu
pare li ha servit per “redescobrir vivències
i gaudir de les amistats del meu pare que jo
no coneixia i que m’han explicat anècdotes
i records que jo no sabia”. A la finalització de
l’acte, l’alcalde Solé va destacar que a través
de l’obra literària de Canals es pot entendre
com era la vila, els costums, els fets que van
succeir a l’entorn i un testimoni de com era
Caldes al segle XX.
Durant el 2017, per commemorar el desè aniversari de la mort del poeta calderí, a la vila
termal s’hi van fer diferents activitats per
homenatjar la figura d’Andreu Canals, pagès
d’ofici i escriptor de vocació, molt vinculat a
la vida cultural i associativa de la vila.
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Fent un tast de la pròxima Marató

Donants d’esperança contra el càncer

El Prat ha estat l’escenari escollit per celebrar la MaraTest
el passat cap de setmana, una prova de 15 i 30 km que ha
permès als participants assajar el que serà la gran Marató de Barcelona. En aquesta prova, a mode de test, hi han
participat cinc corredors del CN Caldes, que han aconseguit els següents resultats: en els 15 km, Agueres, Romero i
Puigdueta. En els 30 km, van participar Martínez i Portell.

Amb motiu del Dia Internacional del Càncer Infantil, celebrat el 15 de
febrer, el CN Caldes va organitzar la Setmana de Solidaritat. Del 12 al
19 de febrer, el club va facilitar una guardiola perquè totes les persones
interessades, les donants d’esperança, poguessin dipositar el seu donatiu per ajudar a combatre la malaltia. Avui es coneixerà el total recaptat, que es destinarà al compte solidari de l’Hospital de Sant Joan
de Déu i al seu laboratori d’investigació exclusiu de càncer infantil.

Albert San Andrés

E

l Pol Molinos va néixer
fa set anys amb hiperglicinèmia no cetòsica, una malaltia degenerativa considerada
minoritària. Sense gaires expectatives de sobreviure després de néixer, la seva família no s’ha rendit
mai i temps després dona a conèixer
aquest cas a través de l’esport, on el
seu pare, Tony, competeix en curses
atlètiques portant el Pol en un cotxet.
Triatlons, duatlons o maratons
són les proves on el Tony i el Pol porten el nom de “Proyecto Pol” arreu
de la geografia, per donar visibilitat
a aquesta malaltia, amb només cinc
casos a tot Espanya. La hiperglicinèmia no cetòsica és una condició hereditària en la qual el cos és incapaç
de degradar i processar els aminoàcids, i el percentatge de patir-la és
d’un entre 55.000 naixements.
El Tony i la Mireia Villalba, la
mare del Pol, van veure que no hi
havia gens d’informació d’aquesta
malaltia quan 29 dies després el seu
fill sortia de l’hospital. Van recórrer
a El Petit Cor de Caldes, associació
amb la qual finalment es van fusionar amb el pas del temps.
Amb l’esport “hem aconseguit
que el Pol s’estimuli, que reaccioni
a un impuls sonor, i ens hem donat
a conèixer arreu i hem rebut molt
suport d’associacions i empreses.
Si fent això aconsegueixo que el
meu fill sigui feliç, creuaré l’Atlàntic de punta a punta si cal. Sé
que no li puc salvar la vida, no hi
ha temps físic per fer-ho, però si
podem fer arribar el nostre missatge a través del món de l’esport,
ens donarem per satisfets”.
En els seus inicis diferents empreses van donar suport al projecte i,
com explica el pare, el “Decathlon de
Mollet ens deixa el material al 8090% de descompte i hi ha gent vinculada al projecte. El Base: Esporta de Caldes i la marca Tuga també
ens ajuden, a més de moltes altres.
En un 95%, les inscripcions són gratis i t’acabes sentint com un professional gràcies a aquest fet”.
Tot i la duresa de les proves
en què participen, el Tony no és esportista professional i ha de preparar-se com qualsevol amateur: “tinc
la meva feina i he de cuidar el Pol.
Entreno quan puc, a vegades de matinada o a la nit”, tot i que reconeix
que ser soci vitalici del CN Caldes
l’ajuda “molt per anar al meu ritme”
i admet que no pot marcar-se objectius quant a temps o posicions.
El Pol, tot i anar en un carro,
també necessita entrenament, ja
que s’ha d’acostumar al temps que
ha de passar en moviment durant la

esport solidari | Malaltia degenerativa

“Proyecto Pol”: l’esport
com a eina de divulgació
Tony Molinos i el seu fill Pol, amb hiperglicinèmia no cetòsica, competeixen en
curses atlètiques per donar a conèixer aquesta malaltia minoritària

El Tony i el Pol es fusionen en un de sol durant les curses. L’esforç té la seva recompensa a l’arribada. > cedides

“Noms com Pau Gasol,
Miguel Indurain, Lucas
Cruz o Martin Fiz són
alguns dels esportistes
d’elit que han donat
suport a ‘Proyecto Pol”
cursa. A més, necessita suport d’altres atletes durant les competicions,
on normalment porta entre quatre i
cinc persones –als costats, davant i
darrere– per evitar problemes amb
altres participants. El Tony arrossega un carro amb el Pol i en aigua ho
fa estirant una barca on col·loquen el
seu fill. Una lluita titànica d’un pare
que no vol ser reconegut com un
“pare coratge”, ja que “no faig res
que un altre pare no faria pel seu
fill en la mateixa situació”, mentre
explica que no li agrada gaire córrer,
tot i que prové del món de l’esport,

on ha practicat arts marcials, rugbi
i futbol americà.
“Proyecto Pol” va decantar-se
per l’atletisme per culpa dels vídeos a Youtube del Team Hoyt, on van
conèixer com l’atleta nord-americà
Dick Hoyt i el seu fill Rick, amb paràlisi cerebral, participaven en diferents proves esportives. Els Molinos
van completar la primera prova, el
triatló olímpic de Banyoles, després
de només sis mesos de preparació.
Amb els Hoyt com a referència,
a Espanya són els primers a fer-ho,
fet que comporta alguns problemes,
ja que “ni la Federació Catalana ni
l’Espanyola saben ben bé com encabir-nos i a vegades els organitzadors de curses importants ens
posen problemes per participar,
per por que alguns dels atletes xoquin amb nosaltres”, una possibilitat remota a causa de la velocitat
de participació, ja que l’únic objectiu
és acabar. Òbviament, per donar visibilitat a la participació, “Proyecto
Pol” demana sortir amb els capda-

vanters i és aquí on resideix el problema. “Nosaltres no volem fer marques, només visibilitat per la causa;
per això, entorpir els participants
“top” és gairebé impossible”, defensa Molinos, que reconeix que ara
per ara participar en una distància
d’Ironman és difícil per aquest motiu.
El triatleta Josep Sanmartí va
ser dels primers a recolzar el Tony
en les curses, tot i que ara són molts
els triatletes calderins que els ajuden.
El repte de fer curses amb el Pol ha
transcendit Caldes i després d’aparèixer en mitjans escrits, ràdios i televisions, a poc a poc es van donant a conèixer arreu, sent els únics que ho fan
a tot Espanya. Pau Gasol, Miguel Indurain, Lucas Cruz o Martin Fiz són
alguns dels esportistes d’elit que han
donat suport a “Proyecto Pol”.
La meta final del projecte és trobar una cura i no hi ha res millor que
un triatló, una cursa llarga, dura i difícil
on necessiten ajuda per completar-ho.
Una metàfora del que és la investigació de la hiperglicinèmia no cetòsica.

Tony Molinos a la botiga de “Proyecto
Pol”. > A. San Andrés

La botiga del projecte
El passat 13 de gener, “Proyecto
Pol” va obrir una botiga al carrer
Doctor Xalabarder, on es poden
trobar articles nous i de segona
mà. Des de joguines a botes de
futbol, totes cedides per botigues
i particulars i que es venen sense
un preu fix. La botiga, gestionada
per voluntaris, tindrà un horari de
9 a 13 i de 17 a 20 h.
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HOQUEI | RECAM LÀSER CALDES b

FUTBOL | CF CALDES

RESULTATS ESPORTIUS 10-11 FEBRER

HOQUEI | OK LLIGA

Superioritat blaugrana
L’equip sènior de Caldes, el Recam Làser Caldes, no va poder donar la sorpresa al Palau
Blaugrana, on va caure per un clar 7 a 2 en el
partit corresponent a la 20a jornada de l’OK
Lliga. El partit es va celebrar a Barcelona durant el cap de setmana del 10 i 11 de febrer.

El Recam Làser Caldes B celebrant la victòria després de guanyar la Copa. > PREMSA CH CALDES

Campions de la Copa Generalitat 2018
El Recam Làser Caldes B s’ha proclamat
campió de la Copa Generalitat 2018 celebrada diumenge passat a Sant Hipòlit de Voltregà. La localitat va ser l’encarregada d’acollir la 9a edició de la Copa Generalitat en
les categories masculina i femenina, organitzada per la Federació Catalana de Patinatge. Els de Caldes van disputar la semifinal
el dissabte a les 18 h contra el Sentmenat,
de la qual van sortir victoriosos, i la sego-

na semifinal va estar disputada entre el Folgueroles i el Manlleu B. Arran de la victòria
d’aquest últim, el Recam Làser Caldes B va
acabar vencent el CP Manlleu en un emocionant partit que va acabar amb un marcador final de 9 a 8. Marcos Blanqué, jugador
del Club Hoquei Caldes i autor de sis dels
nou gols a la final, declarava estar molt content per tot l’equip: “He tingut la sort d’estar encertat. Ha estat un partit vibrant”.

NATACIÓ | CAMPIONAT D’ESPANYA

Campabadal i González, amb la selecció catalana
De Caldes de Montbui a la selecció catalana
i, d’aquesta, al Campionat d’Espanya.
Els nedadors del Club Natació de Caldes
Ainhoa Campabadal i Marc González van
ser convocats per la Federació Catalana
de Natació per representar Catalunya als
Campionats d’Espanya de Comunitats
Autònomes, que van celebrar-se el passat
cap de setmana a Oviedo. Si formar part de
la selecció ja és un orgull, encara ho és més

ser membre de la selecció vencedora, i és
que Catalunya va guanyar, finalment, el gran
campionat estatal. Ainhoa Campabadal, per
la seva banda, va classificar-se en la primera
posició en els relleus 4x100 i 4x200 lliures,
4x100 estils i en els 50, 100, 200 i 400 metres
lliures. Marc González, d’altra banda, va
aconseguir la primera posició en el relleu
4x100 estils, sisè lloc en la prova dels 200
braça i vuitè en la prova dels 100 braça.

La festa del CF Caldes. > T. CANYAMERAS

El CF Caldes
s’apropa a la Segona
Catalana (0-3)
El CF Caldes va assaltar amb èxit el
camp del tercer classificat, el Vilanova del Vallès (0-3), en la jornada
21 del grup 9 de Tercera Catalana.
Un triomf clau que apropa una mica
més els blaugranes a l’ascens, ja que
deixen els vilanovins a 11 punts i el
segon classificat, el Lliçà de Vall, a
10. El conjunt de la vila termal visitava l’únic equip contra el qual ha perdut aquest curs, però va deixar clar
des del principi qui mana a la categoria. Al minut 4, Camí va marcar el
primer amb un xut ajustat al pal. El
Vilanova es va fer amb la pilota i, tot
i no inquietar gaire, sí que va exigir
una increïble doble parada a Carlos.
Abans del descans, Villegas va anotar el 0-2 en un rebuig, però els de
Fortuny es van quedar amb un de
menys per expulsió de Pol. Tot i això,
el Caldes va aguantar bé i la vermella a l’ex-blaugrana Jorge al 63’ i el gol
a la contra de Kevin al 70’ van sentenciar el matx. > toni canyameras

futbol | tercera catalana

Nova victòria després de dos empats
El diumenge 4 de febrer, l’últim partit disputat pel CF Caldes abans de la jornada de descans del 10 i 11 de febrer, els calderins van guanyar el matx contra l’Ametlla: un clar 0 a 7 va
definir una nova victòria després de dos empats consecutius.

FUTSAL | DIVISIÓ D’HONOR

10 i 11 de febrer, jornada de descans
El cap de setmana del 10 i 11 de febrer hi va
haver jornada de descans, amb motiu del carnaval. Però en els últims partits disputats, els
masculins van perdre contra el CN Calet (3-1)
i l’equip femení, en canvi, va tombar la inèrcia amb la victòria contra l’Escola Futbol Sala
Jordi Torras Sant Vicenç (2-1).

BÀSQUET | SEGONA CATALANA

Victòria per als de Caldes
Ens els darrers partits del 10 i 11 de febrer, el
masculí del CN Caldes va guanyar al Sant Quirze amb un resultat de 65 a 72, a favor dels calderins. De la mateixa manera, l’equip femení
va aconseguir la victòria jugant contra el CB
Ripollet, amb un resultat molt igualat: 59 a 58.

CLASSIFICACIONS
HOQUEI

FUTBOL

FUTBOL SALA M

FUTBOL SALA F

BÀSQUET M

BÀSQUET F

WATERPOLO

OK Lliga · J 20

3a CATALANA · GRUP 9 · J 21

Divisió d’Honor · GRUP I · J 15

Divisió d’Honor · GRUP I · J 15

2a MASCULINA · GRUP III · J 18

2a FEMENINA · GRUP III · J 18

2a Divisió M. · Grup A 1a Fase · J15

Ametlla - Torreta
2-6
Montmeló - Vilamajor 4-0
Canovelles - Bigues
9-2
Sarrià - Lourdes
0-0
Montcada - Sta Eulàlia 3-1
St Celoni - Sta Perpètua 1-1
Lliçà - Llinars
1-3
Vilanova - Caldes
0-3
Valles - Palautordera 2-0

St Andreu - Can Calet
Premià D - Pineda
Rubí - Arenys M
Centelles - Montseny
Arenys Fr - Riudellots
Parets - Barnasants
Caldes - Floresta

Les Corts - Ripollet
Esplugues - Catgas
Vallseca - Tortosa
Hospitalet - Caldes
Salou - Sabadell
Mataró - Jesús Maria
St Vicenç - Altafulla

Matadpra - St Quirze 68-60
Caldes - Morell
74-71
Cerdanyola - St Cugat 69-74
Artés - St Pere
69-72
Salou - St Nicolau
56-51
Vilatorrada - Berga 69-53
Valls - St Jordi
77-63
Reus - Vaillant
75-56

Cornellà - Esplugues 60-79
Sabadell - Barça
41-71
St Quirze - Caldes 49-64
Ripollet - AESE
44-60
Llefià - Badalona
66-59
Hospitalet - Neus
55-58
St Nicolau - St Jordi 44-42
Collblanc - Terrassa 44-62

Mataró - Caldes
Picornell - Banyoles
St Adrià - Igualada
Olot - Autònoma

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

CLASSIFICACIÓ

CLASSIFICACIÓ

PG PP

CLASSIFICACIÓ

PG PP

Caldes Montbui CF A
Lliçà de Vall CF A
Vilanova Vallès CF A
Montmeló UE CF A
Sant Celoni UE A
Sta Maria Montcada
CF Sta Perpètua A
Lourdes UD A
Canovelles UE A
La Torreta CF A
Sarrià CP B
Vallès CAT A
Llinars CE A
Sta Eulàlia Ronçana
Vilamajor CF A
Palautordera CF A
Ametlla AEC A
Bigues CE A

56
46
45
40
39
37
33
33
32
32
29
21
21
17
17
16
14
11

Barnasants FSC A
38
CFS Arenys de Munt A 37
Barri Can Calet CFS A 30
CN Caldes FS A
29
Jamones Centelles AE A 29
Pineda de Mar FS A
24
Parets FS A
21
St Andreu Sagrera A
20
Olímpic Floresta B
15
Montseny CECD A
14
Rubí CEFS A
13
Riudellots ACE A
12
Futsal Frankfurt Arenys A 11
CFS Premià de Dalt A
10

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

15
14
14
14
12
12
11
9
9
8
7
6
5
4
3
1

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

13
12
8
7
7
6
3
2
0

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

CLASSIFICACIÓ

7-2
2-2
5-6
2-1
4-5
7-1
5-2
9-2

PT

FC Barcelona Lassa
53
Coinassa Liceo HC
51
Reus Deportiu La Fira
48
Citylift Girona CH
34
CE Noia Freixenet
34
ICG Software Lleida
31
CE Vendrelal
30
CP Voltregà
27
Igualada Calaf Grup HC 26
Enrile PAS Alcoi
24
CH Caldes Recam Laser 23
CH Lloret Vila Esportiva 22
Club Patí Vic
21
CH Palafrugell
11
CE Arenys de Munt
11
Asturhockey CP
8

6-9
1-4
4-6
4-2
1-4
3-3
6-1

PT

CLASSIFICACIÓ

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

PT

Estel Vallseca A
34
Ripollet FS A
33
CN Caldes FS A
30
Futsal Aliança Mataró 26
Les Corts UBAE AE A
26
Penya Esplugues AE B 24
Altafulla FS A
21
Jordi Torras St Vicenç
17
Jesús Maria CE A
15
Salou CFS A
15
Catgas Energia
12
FS Sabadell Femení B
7
Femení Tortosa-Ebre CF 3

PG PP

CB Valls BNA
15
CB Vilatorrada
14
CB Cerdanyola
12
CEB St Jordi A
11
CB Matadepera
10
CB Salou B
10
Vaillant ASFE
9
CN Caldes A
9
Bàsquet Berga
9
CB Artés B
8
Manyanet Reus A 8
QBasket St Cugat 7
CB Morell A
7
St Quirze BC B
5
CE St Nicolau B
5
CB St Pere
4

2
4
6
7
8
8
9
9
8
10
10
11
11
13
13
14

9
4
4
4
6
6
7
9
9
10
11
12
13
14
15
17

19-1
10-11
8-8
11-14

1
1
5
5
7
7
8
11
13
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del 20 de febrer al 05 de març de 2018
EXPOSICIONS
“Tears of the Past”.
24 i 25 de febrer i 3 i 4 de març:
exposició de Gerard Cortés.
Lloc: Sala Delger.
“La desmesurada vida
de Ramon Llull”
Fins al 7 de març.
Exposició realitzada per
la Institució de les Lletres
Catalanes, en commemoració,
l’any 2016, del 700 aniversari
de la mort de Ramon Llull.
Lloc: vestíbul de la Biblioteca
de Caldes de Montbui.
Org.: Biblioteca de Caldes.

febrer

dimarts 20

11 h · MATRÍCULA
Període de matriculació als
cursos: “Mòdul d’edició digital”
(inici del curs el 3 d’abril) i
“Mòdul d’ús i configuració de
mòbils i tauletes” (inici del curs
el 12 de març).
Lloc i organitza: Escola
d’Adults El Roure Gros.
15.45 h · TALLER
Taller de puntes de coixí a
càrrec de Conxa Aranda, els
dimarts i els dijous.
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Organitza: Associació Cultural
de la Dona.

dimECRES 21
08.30 h · CAMINADA
Caminada a Palau.
Lloc de sortida: Les Cases
dels Mestres.
Organitza: Caminades
de l’Esplai.
16 h · TALLER
Taller de memòria.
Lloc: Sala 2 del Centre Cívic
i Cultural.
Organitza: Associació Cultural
de la Dona.
17.30 h · STORY TIME
The Gigantic Turnip,
a càrrec d’Andrea Pavlich.
Edat recomanada: de 3 a 8 anys.
Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca
Organitzen: Cambridge School
i Biblioteca Municipal de
Caldes de Montbui.
18.30 h · TALLER
Taller de teatre dirigit per
Núria Adam.
Lloc: Sala del Teatre de la
Fundació Santa Susanna.
Organitza: Associació Cultural
de la Dona.
19 h · CONFERÈNCIA
“La globalització, l’últim
gran procés de revolució
social”, a càrrec de Xavier
Gari de Barberà.
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Organitza: Aules d’Extensió
Universitària Delfí Dalmau
i Argemir.

19 h · XERRADA
“Colesterol i salut” dins el cicle
“Com podem millorar la nostra
salut”, a càrrec de Maria Luz
Talavera, infermera de l’EAP.
Lloc: Fundació Santa Susanna.
Org.: Assoc. Jardí Sta. Susanna
i Fundació Sta. Susanna.

divendres 23
10 h · NATACIÓ
Campionat de Catalunya Aleví.
Lloc: Manresa.
18 h · L’HORA DEL CONTE
Contes des de la lluna: contes de
l’univers, de planetes i estrelles,
a càrrec de Mercè Rubí.
Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca
Org.: Biblioteca de Caldes.
21 h · SOPAR BALL
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Organitza: l’Esplai.

dissabte 24
14.30 h · WATERPOLO
Partit entre WN Autònoma i el
CN Caldes (absolut).
Lloc: Sabadell.
15 h · FUTSAL MASCULÍ
Barnasants Futbol Sala Club A
vs. CN Caldes FS A.
Lloc: Camp de CEM La Bàscula
Org.: FCFS
15.45 h · NATACIÓ MÀSTER
Trofeu Màster CN Swimfaster.
Lloc: Salt.
17 h · FUTBOL
La Torreta, CF A vs. Caldes de
Montbui, CF.
Lloc: Camp de La Torreta.
Organitza: FCF.
19.30 h · BÀSQUET
SÈNIOR MASCULÍ
Vaillant ASFE vs. CN Caldes.
Lloc: poliesportiu municipal
Sant Fruitós de Bages.
Org.: FCB.
22 h · XERRADA
A càrrec de Mn. Joan Torra
sobre “Els pares de l’Església”.
Lloc: Sala Majestat
dels Locals Parroquials.
Org.: Parròquia Santa Maria.

diumenge 25
12.30 h · BÀSQUET FEMENÍ
CN Caldes vs. Aracena AEC
Collblanc A.
Lloc: Les Cremades.
Organitza: FCB.
18 h · BALL DE TARDA
Lloc: Sala A i B de Les Cases
dels Mestres.
Org.: Associació Gent Gran.
18 h · TACA’M 2018
Cansalada cancel·lada de Gerard
Vásquez, representat pel Grup
de Teatre Amics de les Arts de
Terrassa.
Lloc: Stage.
Organitza: El Centre.

18.30 h · CONCERT
Centenari Ricard Viladesau
a càrrec de la Cobla Ciutat de
Girona. Interpretarà la sardana
dedicada al Casino.
Dins el X Cicle de Musicasino.
Lloc: Sala Gran.
Organitza: Casino de Caldes.

dilluns 26
16 h · TALLER
Labors i taller de manualitats a
càrrec de Maria Miró.
Lloc: Centre Cívic i Cultural.
Org.: Assoc. Cultural de la Dona.
19 h · XERRADA
Xerrada sobre l’obra Así
empieza lo malo de Javier
Marias a través del Club de
Lectura de la Biblioteca de
Caldes. Dinamitzat per Ruth
Vilar, de Cos de Lletra. Cal
inscripció prèvia al Club
de Lectura per poder-hi
participar. Lloc: Sala d’Actes de
la Biblioteca de Caldes.
Org.: Cos de Lletra i Biblioteca.

dimecres 28
09 h · CAMINADA
Caminada al Roure Gros.
Lloc de sortida: Les Cases
dels Mestres.
Org.: Caminades de L’Esplai.
16 h · BINGOALIMENT
Lloc: Sala 2 del Centre Cívic i
Cultural.
Org.: Assoc. Cultural de la Dona.
18 h · BOOK EXPRESS CLUB
Caperucita en Manhattan
de Carmen Martín Gaite. Cal
inscripció prèvia a l’Àrea Infantil.
Dinamitzat per Cos de Lletra.
Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca.
Organitza: Biblioteca de Caldes.
18.30 h · FORMACIÓ
Pla de formació per al foment de
l’associacionisme i el voluntariat
2018: “Com elaborar un pla de
màrqueting i comunicació”.
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Aula taller.
Org.: Ajuntament de Caldes.
18.30 h · TALLER
Taller de teatre dirigit per
Núria Adam.
Lloc: Sala del Teatre de la
Fundació Santa Susanna.
Org: Assoc. Cultural de la Dona.

març

dijous 01

09.30 h · PORTES OBERTES
Escola Montbui.
Educació infantil 2n cicle,
educació primària.
Lloc i org.: Escola Montbui.
20 h · XERRADA
INFORMATIVA
Escola Pia sobre els cursos
d’educació secundària.
Lloc i org.: Escola Pia de Caldes.

divendres 02
20 h · TAST DE LLETRES
“Diàleg interreligiós: un repte
de present i futur” a càrrec de
Mohamed El Amrani. Preu: 32€.
Lloc: Restaurant Robert de Nola
Org.: Fundació Universitària
Martí l’Humà i New Horizons.
21.30 h · SWING
Sessió de ball Swing. Masterclass
de swing amb la professora de
Lindy Hop Anna Macau.
Preu: 10-12 €.
Lloc: Sala Gran.
Organitza: Casino de Caldes.

dissabte 03
08.30 h · SORTIDA
“Visita a Manresa seguint
les petjades de sant Ignasi de
Loiola. Preu: 30 €.
Sortida: Estació d’Autobusos.
Organitza: L’Arxiprestat de
Montbui Puiggraciós.
09.30 h · NATACIÓ
4a Lliga Infantil.
Lloc: Manresa.
10 h · PORTES OBERTES
Escola Pia de Caldes.
Lloc i org.: Escola Pia de Caldes.
10 h · TALLER
Taller de Kirtan - Bhakti Yog
dirigit per Ravi Ramoneda.
Preu del taller: 40 €.
Lloc i organitza: Yoga Ashram.
10 h · XERRADA
INFORMATIVA
Xerrades de l’Escola Pia
referents als cursos d’educació
infantil i educació primària.
Lloc i org.: Escola Pia de Caldes.
12 h · TALLER
“Jocs de falda”, tallers per a
petits lectors a càrrec d’Un
Conte al Sac. Taller per a
infants de 3 a 12 mesos que
no caminin.
Lloc: Sala d’Actes de la
Biblioteca de Caldes.
Organitza: Biblioteca de Caldes.
12 h · XERRADA
INFORMATIVA
Escola Pia sobre els cursos
d’educació secundària.
Lloc i org.: Escola Pia de Caldes.
15.30 h · NATACIÓ
5a Lliga Benjamí i 3a Lliga
Prebenjamí.
Lloc: Rubí.
17.30 h · FUTSAL MASCULÍ
CN Caldes vs. Montseny CECD
Lloc: Pav. Municipal Bugarai.
Organitza: FCFS.
18 h · FUTSAL FEMENÍ
Salou CFS A vs. CN Caldes.
Lloc: Pav. Municipal de Salou.
Organitza: FCFS.
18 h · TEATRE
Sessió Rialles. Preu: 5-6 €.
Lloc: Sala Gran del Casino.
Organitza:Grup Rialles Caldes,
Acció Cívica Calderina.

18 h · WATERPOLO
CN Caldes vs. CN Igualada.
Lloc: Caldes de Montbui.
20.30 h · HOQUEI
Recam Làser Caldes vs.
l’HC Liceo.
Lloc: La Torre Roja.
Organitza: RFEP.

diumenge 04
10 h · FIRA COMERCIAL
Fira Fora Stocks fins a les 15
h. Les persones interessades
també podran col·laborar
amb la Campanya de Donació
de Sang, organitzada pels
Bombers Voluntaris de Caldes
de 10 a 14 h.
Lloc: carrer Major.
Organitza: UCIC.
11 h · ACTE
PRESOS POLÍTICS
Acte per la llibertat dels presos
polítics. Caldes es tenyirà de
color groc amb la presentació
de la bufanda groga més llarga
de Catalunya.
Lloc: Parc de l’Estació.
Organitza: CDR Caldes.
12 h · FUTBOL
CF Caldes vs. Lourdes, UD.
Lloc: Camp Les Cremades.
Organitza: FCF.
12.30 h · BÀSQUET FEMENÍ
CN Caldes vs. CN Terrassa.
Lloc: Les Cremades.
Organitza: FCB.
18 h · BALL DE TARDA
Lloc: Sala A i B de Les Cases
dels Mestres.
Organitza: Associació
Gent Gran.
18 h · TACA’M 2018
La plaça del Diamant de Mercè
Rodoreda.
Adaptació de Sergi Martos i
Marta Culí.
Interpretat pel Grup de Teatre
Sant Hipòlit (Sant Hipòlit
de Voltregà).
Lloc: Stage, escola d’arts
escèniques.
Organitza: El Centre, Ateneu
Democràtic i Progressista.
19.15 h · BÀSQUET
SÈNIOR MASCULÍ
IMAN CB Matadepera Taronja
vs. CN Caldes.
Lloc: Pav. Matadepera.
Organitza: FCB.

dilluns 05
16 h · TALLER
Labors i taller de manualitats a
càrrec de Maria Miró.
Lloc: Centre Cívic i Cultural.
Organitza: Associació Cultural
de la Dona.
17.30 h · PORTES OBERTES
Amb xerrada informativa dels
cursos d’educació secundària
de l’Institut Manolo Hugué.
Lloc i organitza: Institut
Manolo Hugué de Caldes.
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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

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

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

Farmàcia La Rotonda

La frase de la quinzena

“La lògica et portarà des de
l’A fins a la B. La imaginació
et portarà a qualsevol lloc”.
> Albert Einstein

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 els informaran de la farmàcia de
torn, que obrirà per prestar-los el servei
d’urgències fins a les 00.30 h. A partir
de les 00.30 h, el servei de farmàcia
de guàrdia es deriva a la Farmàcia
Viñamata (c. Museu, 20; Granollers).

Mots encreuats
1

2

3

4

5

6

7

1
2
3

DEFUNCIONS

4

16 de febrer · 86 anys
ermelina sánchez sánchez

5

15 de febrer · 93 anys
CONCEPCIÓ ZAMORA MARTÍNEZ
12 de febrer · 75 anys
JUAN QUEVEDO GARCIA
12 de febrer · 91 anys
ELOINA EGEA CANO
11 de febrer · 90 anys
juana pichel matínez
10 de febrer · 80 anys
PILAR LAHUERTA HERNANDO
07 de febrer · 87 anys
JUAN BOTE GURI

6
7
8
9
10
Cesc Carceller
Director del Centre d’Escacs Sant Cugat
Monitor d’escacs a EDAMI

8

9

10

HORIZONTALS: 1. Relatius o pertanyents a una parábola o
al.legoria. 2. Molt fèrtil. Ocell. 3. Que no té cap malícia. Cent
romans. Segona lletra de l’alfabet àrab. 4. En plural, temps
transcorregut des que una persona a començat a viure.
Onomatopeia de la veu dels gats. 5. Servei post-venda que
tenen les empreses per solventar qualsevol problema amb
els productes venuts. Terminació verbal. Contracció. 6. Cent
cinquanta romans. La primera. En sentit contrari, impulseu la
nau amb els rems. 7. Vocal. Part sorrada d’un circ. Dissetena
lletra de l’alfabet grec. 8. Filla del germà. Part del rostre. 9. Part,
secció, tros. Pronom personal. Vocal. 10. Que produeixen sucre.
VERTICALS: 1. Arribats a la pubertad. 2. Relatiu a la jurisdicció
de l’abat. Període cronològic. 3. Part d’un marc rebaixat de
gruix, on ha de venir a ajustar-se la fulla d’una porta o d’una
finestra. Taula coberta de sorra fina, usada antigament per
a dibuixar o calcular. 4. En sentit contrari, imperfecció que
disminueix el valor d’una cosa. Olor agradable. 5. Peça de
vestir femenina. En sentit contrari, preposició. Consonant. 6.
En sentit contrari, pronom personal. Brossa arrossegada per
la revinguda d’un riu o un torrent. Vocal. 7. En sentit contrari i
en romans, mil nou-cents cinquanta. Expressió mol emprada
al sud d’Espanya per dir que una cosa està bé o que s’està
d’acord amb el que es diu. En sentit contrari, punt en què
una cosa s’acaba. 8. Vocal que representa un romà. En sentit
contrari, cap vegada. Personatge bíblic. 9. Germana de la
pubilla. Consonant. 10. Plaent al tacte. Poble de la Costa Brava.

SOLUCIONS HORIZONTALS
1. PARABOLICS. 2. UBERRIM.AU. 3. BABAU. C. BA. 4. EDATS. MIAU. 5. SAT. AR. AL. 6.
CL. A. UEMER. 7. E. ARENA. RO. 8. NEBODA. NAS. 9. TRAM. IO. E. 10. SACARIFERS.

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
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Curiositats

Automodelista

Francesc
Pulido
Luque

Precisió, dedicació, paciència, observació, detallisme.
Són alguns dels trets que més caracteritzen aquest
artesà de cotxes antics. Un bon dia, el que era un hobby
es va convertir en una professió que exerceix des del
seu estudi situat a la planta baixa de casa seva. I la seva
altra passió són les bicicletes per practicar ciclisme.

Jordi Rius

j. serra

· Què vol dir “automodelista”?
És tot aquell que es dedica a fer cotxes en miniatura, ja sigui petitet, a escala 1:43 o, com faig jo, a escala 1:10. Sí
que hi ha molta gent que s’hi dedica
però que ho faci així, artesanalment,
em sembla que només en som dos.

“En cada cotxe hi
estic unes 3.000 hores
en la construcció i
1.000 en el dibuix”

Del 20 de febrer al 05 de març de 2018

· Quan vas decidir dedicar-t’hi?
Treballava a l’empresa d’enginyeria
ABB i vaig crear un Bugatti Type 59.
El vaig portar al director d’una revista a Madrid i em va dir que faria un article i que em proposés anar al mundial de la miniatura que aquell any es
feia a París. Abans, però, vaig exposar
el cotxe al saló Retromobile de París i
un milionari francès me’l va comprar.
Li vaig vendre però amb la condició
de poder anar al juny al mundial. I
aquest milionari era Pierre Bardinon,
que tenia 90 Ferraris de veritat, el circuit Mas du Clos darrere del seu château i 13.000 cotxes en miniatura.
· I vas guanyar el mundial?
Sí, i després l’hi vaig tornar. Després
em vaig plantejar seriosament dedicar-me al tema artesanal. Vaig començar un altre cotxe i va sortir un
col·leccionista que el volia. Em vaig
posar d’acord amb la meva dona, vam
fer números i va començar l’aventura.
· És una activitat totalment artesanal. Això suposa que t’has de fabri-

car tu mateix les peces?
Sí, totes. No compro absolutament
res fet. Tot el que compro és ferralla. Quan haig d’utilitzar llautó, sé
que un industrial té una barra de 3
metres, però aquest mateix industrial em pot vendre puntes de torn
de les que li tornen a ell de ferralla.
· Ara mateix estàs fent la rèplica
a escala 1:10 d’un Bugatti Type
57 SC Corsica. Els treballs els fas
per encàrrec?
Sí, però els cotxes els escullo jo,
posant-me d’acord amb el col·
leccionista. Més o menys, elaboro
un llistat de cotxes atractius, que
a mi també m’agraden per fer-los.
Són cotxes majoritàriament clàssics perquè la mecànica també
queda més a la vista.
· Quina informació prèvia recopiles a l’hora de posar-te a treballar?
No començo a fer un cotxe fins
que no tinc el 95% de la informació. Potser em falta algun detall,
que es pot acabar de perfilar visitant un museu o anant a veure un
col·leccionista que tingui el model.
· Acabat el treball, comproves
que el teu cotxe en miniatura
sigui idèntic al “germà gran”?
Bé, és 10 vegades més petit. En el
cas d’aquest Bugatti, el model original és a San Francisco i segurament no se n’assabentarà.

· És difícil posar un preu a les
teves creacions?
Jo calculo perquè em surti un sou.
Pràcticament el 95% del preu del
cotxe és ma d’obra, ja que el material és relativament barat. És a dir,
que si estic 3 o 3,5 anys per construir el cotxe, calculo que em surti
un sou com si estigués treballant.
Tampoc pots posar un preu exagerat encara que sigui una peça única.
· Fas la rèplica fins al darrer detall?
Sí. Faig la pell de la tapisseria, els
pneumàtics... A la pell li trec tota la
part de pelfa i hi deixo només l’epidermis perquè sinó el gruix de la
pell se’m surt d’escala. Tot el que
són niquelats els faig a casa perquè tinc un petit bany electrolític
i també faig tots els cargols i femelles. En un cotxe com el Bugatti
hi poden haver entre 1.000 i 2.000
peces d’aquest tipus.
· Els col·leccionistes que compren els teus cotxes són internacionals o de Catalunya?
A part del primer Bugatti que va
comprar Bardinon, un Bentley i
tres Bugattis que estic fent són per
un col·leccionista d’aquí. En cada
cotxe hi estic unes 3.000 hores en
la construcció, pintat i acabat més
unes 1.000 dibuixant.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

