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Foto de família amb l’escriptor Màrius Serra, el president de la Cooperativa 70 Joseba Polanco, el conseller de Treball, Chakir el Homrani, i la presidenta d’Apindep, Mercè Llauradó entre d’altres. > J. Serra
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La cafeteria de la Coop70 donarà
feina a persones amb discapacitat
La cooperativa Apindep Ronçana gestiona el cafè l’Àgora, que vol generar places de treball abans de l’estiu

Membres d’Apindep Ronçana atenent els primers clients que s’acostaven dissabte 9 de febrer a la nova cafeteria ubicada als locals de la Cooperativa 70. > J. serra

Jordi Rius

L

a cooperativa Apindep Ronçana s’ha fet càrrec de la cafeteria Àgora de la Cooperativa 70
al carrer Font i Boet, 7, amb un
intent de donar ocupació i treball real a persones amb discapacitat. La cafeteria es va inaugurar dissabte amb la presència del conseller de Treball,
Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani,
els alcaldes de Caldes de Montbui i Santa
Eulàlia de Ronçana, els responsables de les
cooperatives Apindep i Cooperativa 70 i l’escriptor Màrius Serra.
Joseba Polanco, president de Cooperativa 70, va explicar que, un cop acabada la
concessió amb l’empresa que portava la cafeteria fins aleshores, van decidir apostar per
unir forces amb Apindep perquè “teníem
ganes de cercar un projecte que fos més afí
amb la nostra filosofia social i cooperativa, i vam considerar que aquesta proposta
encaixava perfectament amb el nostre tarannà social”. En aquest sentit, “el projecte és ambiciós i a més vol aconseguir que
hi hagi un grup de persones d’Apindep que

18

membres del Servei
d’Orientació i Integració
Laboral d’Apindep es
formaran a la cafeteria.

Visibilitat

el projecte pretén visualitzar
les capacitats que tenen els
usuaris d’Apindep.

2

torns de 4 hores en horari
de matí i tarda per atendre
els clients que s’acostin al
cafè l’Agora.

El conseller de Treball signa el
Llibre d’Honor del consistori
Abans de la inauguració, el conseller de Treball, Afers
Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va visitar l’Ajuntament, on va ser rebut per l’alcalde Jordi Solé. El Homrani
va signar el Llibre d’Honor i va rebre el regal institucional, una obra de l’artista calderina Rosa Ferreres. Va anar
acompanyat del director general d’Economia Social,
Tercer Sector, Cooperatives i Autoempresa, Josep Vidal.

es puguin formar en diferents tasques laborals i que la nostra cafeteria també serveixi perquè la gent pugui saber com treballen i animar-se a proposar nous llocs de
feina a aquest col·lectiu”. El president de
Coop70 es mostra molt content per la unió
amb Apindep, perquè “és un col·lectiu que
ens esperona i en qui ens agrada emmirallar-nos. Ens donen molts exemples de
vida i definitivament és això, el que volem
mostrar al nostre poble i als nostres socis
i sòcies”. Per això, Polanco apunta que “en
aquest intercanvi guanyem molt més que
un bon servei a la cafeteria, guanyem una
bufada d’aire fresc i d’il·lusió cada dia”.
D’altra banda, Mercè Llauradó, presidenta d’Apindep SCCL, va mostrar-se esperançada perquè “la gent valori aquestes
capacitats i que potser no és tant el preu
del cafè, sinó esperar que potser aquest
cafè triga trenta segons més, però té un
valor afegit”. Els nois i noies d’Apindep “es
barallen per venir, tenen torns de 15 dies
i no volen que s’acabin”, reconeix Llauradó. A la cafeteria, ara batejada amb el nom
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de l’Àgora Apindep, hi treballaran 18
membres del Servei d’Orientació i Integració Laboral que hi ha al Centre Ocupacional d’Apindep. Una vegada la cafeteria hagi entrat en rodatge es valorarà
quants llocs de treball pot generar. “Els
llocs de treball estan pensats en dos
torns de quatre hores –dues persones per torn–. Si poden ser 4 o 6, ho
diran el rendiment de la cooperativa i el temps d’incorporació. Evidentment, la intenció és continuar donant
tants llocs de treball com es pugui. De
fet, ja n’ha generat un, que és la persona que els està formant a la cafeteria, però a l’estiu ja hauria d’haver
donat un contracte com a mínim”, assegura Llauradó.
Tot i la formació dins del món laboral, als usuaris d’Apindep se’ls continuarà donant formació en autonomia personal. Aquest projecte laboral
i d’inserció “ajuda a creure els pares
que els nostres fills poden viure sense
nosaltres i als fills que poden separar-se dels pares, que també ho necessiten”, reivindica Llauradó.

Màrius Serra va fer de
mestre de cerimònies
L’escriptor, periodista, autor de mots
encreuats, traductor de l’anglès i
enigmista Màrius Serra va ser un dels
personatges cèlebres convidats a la
inauguració. Serra té una sensibilitat
especial per a les persones amb
discapacitat o amb capacitats especials.
El Llullu, el segon fill de Màrius Serra,
va néixer amb una greu encefalopatia.
El 2008 l’escriptor va dedicar-li ‘Quiet’,
el seu llibre més personal i més intens.
Menys d’un any després, el Llullu moria.
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La presidenta d’Apindep assegura
que engeguen aquest nou projecte amb
dos objectius principals: “La inserció
laboral i donar visibilitat a les capacitats que tenen els nostres usuaris”.
L’ECONOMIA SOCIAL
L’alcalde de Caldes de Montbui, Jordi
Solé, va fer dos agraïments durant la
inauguració de la nova cafeteria. “El
primer, per portar a Caldes aquest
gran projecte de solidaritat, esperança i economia social d’humanitat
i fraternitat i de col·laboració. Com
a municipi estem molt agraïts perquè a partir d’avui ens ajudeu, amb
aquest projecte, a ser una mica més
allò que sempre hem treballat i sempre seguirem per ser, un poble integrador i acollidor de la diversitat i
de la diferència”. Solé també va voler
agrair el treball d’Apindep i Cooperativa 70, “que cooperen per tal de reforçar a través d’aquest projecte l’aspecte social de la nostra economia, que
ens fa molta falta. Aquí el que no es
busca és el rendiment o que hi hagi
un benefici net, el que es busca és el
benefici de la societat, de l’entorn, de
la comunitat i de sentir-nos una societat millor”.
El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va
apuntar que la inauguració de la cafeteria “representa el treball comunitari i conjunt de dues cooperatives,
és a dir, del teixit d’economia social,
per tal de donar resposta a elements
d’inclusió social, d’integració laboral
de persones amb capacitats diferents
en un àmbit d’empresa ordinària i no
en un centre especial de treball”.
El Homrani va destacar que una
de les prioritats del seu departament
“és ajudar a crear xarxa en l’economia social i en el teixit cooperatiu.
Hem creat 13 ateneus cooperatius
al territori, una manera de posar
en relació les pròpies cooperatives
i d’aprofitar i de generar-hi sinèrgies, ja siguin cooperatives de consumidors com de treball associat”. De
cara al futur, el conseller va assegurar
que “continuarem col·laborant en la
creació dels ateneus cooperatius per
reforçar aquesta economia que té en
el centre la persona i els valors democràtics per sobre de l’economia
que és únicament especulativa”. De
fet, Apindep Ronçana i Cooperativa 70
col·laboren amb l’Ateneu Cooperatiu del
Vallès Oriental des dels seus inicis.
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història | COOPERATIVA 70

De la distribució comercial
al consum responsable

Un dels locals que la Cooperativa 70 tenia a Caldes als anys 70. > cedidA

Cooperativa 70 va néixer l’any 1970 a Caldes de Montbui com a cooperativa de consum i amb
l’objectiu de crear una oferta comercial més avantatjosa per als consumidors.
El dia 25 de juny de 1971 es va obrir la primera botiga d’alimentació al carrer d’Espartero. Va
tenir fins a tres botigues més i presència a Sant Feliu de Codines. 20 anys més tard, l’any 1991,
la cooperativa obria a Caldes el Maxi, el primer gran centre comercial creat per una cooperativa a Catalunya, amb una superfície de 4.000 m2. Finalment, l’any 1999 la Cooperativa va comprar 21 establiments a HD Covalco Coaliment per aconseguir una dimensió més competitiva.
“La gran competència dins del sector de l’alimentació i les fusions entre grans cadenes van
provocar que finalment, el 15 de febrer de 2001, segons acord d’assemblea, es decidís vendre el
Fons de Comerç de la Cooperativa per tal de poder conservar-ne el patrimoni i assegurar-nos
la continuïtat de l’entitat”, assegura Anna Melguizo, una de les conselleres de la cooperativa.
L’objectiu de la Cooperativa en l’actualitat és procurar béns i serveis per al consum o l’ús de les
seves persones sòcies i familiars i desenvolupar les activitats necessàries per aconseguir millor
informació i defensa dels interessos legítims de les persones consumidores i les usuàries. “La
Cooperativa desenvolupa la seva activitat en els àmbits assistencial, cultural i del lleure
mitjançant la realització d’activitats, el subministrament de béns i la prestació de serveis
de caràcter residencial, sanitari, cultural, educatiu i social, sense afany de lucre i anteposant l’interès col·lectiu de les persones associades a tota idea de benefici particular”, assegura Melguizo.
En energia, Cooperativa 70 té dues instal·lacions de plaques fotovoltaiques que produeixen energia neta, i el primer punt de càrrega per a vehicles elèctrics a la benzinera del Caprabo. També
està tancant un altre projecte intercooperatiu amb Som Mobilitat per posar en marxa un cotxe
elèctric d’ús compartit a Caldes de Montbui. Pel que fa a consum, des de l’any 2007 Coop70 gestiona l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de Caldes de Montbui a través d’un conveni amb l’Ajuntament. Una altra línia d’actuació de la cooperativa és la programació de cursos
i tallers que puguin ser d’interès per a les persones sòcies, així com les classes de reforç i suport escolar amb CoopEduca.
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NOTÍCIES BREUS

MEDI AMBIENT | PLAÇA FONT DEL LLEÓ

Cartell informatiu del nou servei de bus Sagalés que connecta Caldes de Montbui amb la UAB. > AJ. CALDES

Nova connexió de Caldes amb la UAB
El bus, de l’empresa Sagalés, opera des del dilluns 11 de febrer

A

mb el propòsit de cobrir les necessitats de
mobilitat de la població estudiantil, l’empresa de transport Sagalés ha posat en funcionament un
nou servei de bus que uneix quatre
poblacions del Vallès Oriental amb la
Universitat Autònoma de Barcelona.
Des del dilluns 11 de febrer Sentmenat, Caldes de Montbui, Palau-solità

i Plegamans i Polinyà compten amb
aquesta nova connexió directa que
facilita el desplaçament dels estudiants fins a les diferents facultats, de
dilluns a divendres lectius.
El nou bus, la línia 245, ofereix fins
a sis expedicions, tres d’anada a la
UAB i tres de tornada a les diferents
poblacions veïnes. El primer recorregut surt a les 7:20 h del matí des
de Sentmenat (amb dues parades),

i seguidament passa per la vila de
Caldes, amb tres parades més: l’estació d’autobusos (a les 7:30 h), av. Pi i
Margall- zona comercial (a les 7:32 h)
i Torre Marimon (7:34 h). Posteriorment, se segueix a Palau-solità i Plegamans, on té assignades 6 parades,
i continua a Polinyà amb 4 parades
més, fins a la UAB. Un cop a la universitat, el bus recoore les diferents
facultats i l’eix central.

Estrès en una de les noves alzines
Arran de les recents obres a la plaça de la Font del Lleó, durant la tardor passada s’hi van plantar tres alzines de bosc que han estat com a
mínim un any i mig en viver i en contenidor.
Actualment, un dels exemplars mostra importants símptomes d’estrès adaptatiu, cosa força freqüent en aquest tipus d’arbres de recuperació. Per aquest motiu, l’alzina afectada està rebent un tractament
d’esporga en totes les branques joves i una aplicació d’aminoàcids que
es prolongarà durant un mes i mig.
D’altra banda, i com a mètode preventiu, les dues alzines restants plantades a la plaça també estan rebent l’aplicació d’aminoàcids, que ajudaran a incentivar la brotada primaveral.

JOVENTUT | PRESSUPOSTOS

Nervi Jove 2019: proposa, vota i gaudeix!
Comença la sisena edició del procés participatiu de la joventut
calderina per decidir la distribució del pressupost de la regidoria
Torna, per sisena vegada consecutiva, el Nervi Jove a Caldes de Montbui, el procés participatiu de la joventut calderina dedicat a proposar
i decidir de quina manera o en quines activitats s’ha de distribuir el
pressupost que té assignat el consistori en aquesta regidoria.
L’aportació municipal de l’Ajuntament per al Nervi Jove d’enguany
és de 8.000 euros –el mateix que a
l’edició del 2018, quan es va ampliar
el pressupost 2.000 euros més que
a les edicions anteriors– i el consistori pretén, a través d’aquesta crida
participativa, que els mateixos usuaris de les activitats organitzades
a El Toc siguin els responsables de
decidir com s’ha de destinar la partida pressupostària.
Fins a aquest divendres, 22 de febrer, els i les joves de Caldes a partir de 3r d’ESO podran presentar
les seves propostes d’activitats a
l’Espai Jove El Toc, als patis dels
instituts de la vila (INS Manolo
Hugué i Pic del Vent), o a través
del formulari web http://eltoc.caldesdemontbui.cat.
Després de la recollida de propos-

obres i serveis | via pública

Adequació de voreres a certs carrers
El 4 de febrer van començar els treballs d’ampliació de voreres i rebaix
de cantonades a certs carrers de la vila, amb la finalitat de millorar l’accessibilitat entre vorera i vial.
Les obres, que tindran una duració aproximada de 6 mesos, afectaran
els carrers Dr. Xalabarder, Sant Fèlix (des de la plaça Moreu fins el parc
de l’Ametller), Lleida i Rector Alemany, en el tram comprès entre Pi i
Margall i Sant Pau. El finançament de l’obra, licitada per 289.662,02€, és
íntegrament municipal i no repercutirà en el veïnat. El consistori també
ha informat que l’afectació als veïns i vehicles serà de manera puntual.

COMERÇ | FIRA FORA STOCKS
Joves valorant les activitats proposades en el Nervi Jove del 2018. > CEDIDA

tes, la joventut podrà votar-les a
través de les xarxes socials i, finalment, participar en l’assemblea oberta que tindrà lloc el 12
d’abril, a les 17 h, a la Sala de Plens
de l’Ajuntament. En aquesta trobada es durà a terme una escolta ac-

tiva de les diferents propostes i es
consensuaran per decidir les que
gaudiran dels 600 euros (l’import
màxim per destinar a cada activitat escollida) per ser realitzades
durant aquest 2019, amb el suport
de l’Ajuntament de Caldes.

Compres a preu més baix
El diumenge 3 de març, de 10 a 15 hores, l’avinguda Josep Fontcuberta es vestirà d’una vintena de parades que oferiran els seus productes o serveis, de tots els sectors, a preus rebaixats.
Caldes acollirà una nova edició de la tradicional Fira Fora Stocks, organitzada per la Unió de Comerciants i Industrials de la vila, on els
comerços adherits sortiran al carrer amb l’estoc de temporades passades i amb els preus més atractius del mercat.
Amb cada compra feta durant la fira, es podran adquirir vals gratuïts per al Circuit de Karts, destinat als més petits de casa. També es
podrà col·laborar, durant la fira, en la campanya de Donació de Sang.
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SALUT | INAUGURACIÓ

MC Mutual estrena nou centre a Caldes
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CARNAVAL | rua i LLIURAMENT DE premis

La mútua col·laboradora amb la Seguretat Social número 1 va
inaugurar el nou dispositiu, que atendrà 12.000 usuaris calderins
Dimarts 12 de febrer a la tarda, el
local de l’avinguda Pi i Margall número 119 es vestia de gala per viure
el seu acte inaugural. Es tracta del
nou centre de MC Mutual, la mútua
col·laboradora de la Seguretat Social número 1, amb més de 100
anys d’història i present a Caldes
de Montbui des del 1973.
MC Mutual procura la salut laboral
de les persones des del 1901, i a la vila
termal és l’única asseguradora d’accidents laborals amb activitat al municipi des de fa més de 4 dècades.
El nou dispositiu, que substitueix
l’anterior equipament de l’entitat,
situat al mateix carrer, donarà servei a 12.000 usuaris i disposa d’una
unitat d’atenció mèdica ambulatòria. Aquesta unitat inclou urgències mèdiques, assistència primària,
infermeria, radiologia digital i servei de traumatologia.
D’altra banda, el nou centre assistencial també compta amb una àrea
de rehabilitació dotada amb els millors avenços tècnics i amb múltiples teràpies orientades a la recuperació de lesions traumàtiques,
com, per exemple, la magnetoterà-

Caldes celebrarà Carnaval el
dissabte 2 de març a la tarda

Les instal·lacions del nou centre MC Mutual a l’avinguda Pi i Margall, 119. > CEDIDA

pia, la termoteràpia i l’electroteràpia, entre d’altres.
Amb la voluntat de seguir treballant
per oferir el millor servei, més proper i eficient, MC Mutual està instal·
lant millores energètiques en tots
els seus centres de nova construcció i en aquells que està reformant
íntegrament. Aquesta nova aposta

i línia d’actuació ha permès a l’entitat aconseguir el segell internacional Qsostenible, que avala l’eficiència energètica i la bona gestió
ambiental. El nou centre assistencial de Caldes de Montbui ja compta amb la reconeguda acreditació,
així com en una vintena de dispositius més de l’entitat.

La vila termal se sumarà a la celebració de la tradició més desenfadada de l’any el dissabte 2 de març. A partir de les 17:30 h, la rua començarà a desfilar des del passeig del Remei i finalitzarà a la zona esportiva del Bugarai. Des d’allà, es donarà el tret de sortida a l’esbroncada
i la crema del rei Carnestoltes, un ninot constituït, com ja és habitual,
pels alumnes del Taller d’Art Manolo Hugué.
Per acabar, se celebrarà el lliurament de premis del concurs de disfresses. El termini per a les inscripcions finalitza el 27 de febrer a l’OAC.

L’“Apodera’t” s’ajorna al 27 de febrer
La nova formació gratuïta que organitza l’Ajuntament de Caldes, “Apodera’t” –adreçat a dones de més de 16 anys–, ha estat ajornat per començar el 27 de febrer. El curs tindrà lloc cada dimecres fins al 24
d’abril a Les Cases dels Mestres, a les 17 hores, i pretén treballar la
connexió entre el cos i la ment per millorar la capacitat de defensar-se
davant un possible atac o agressió. Les places són limitades.
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POLÍTICA LOCAL | ERC CALDES

ACTE | PRESOS POLÍTICS

Millán, en una de les imatges utilitzades en les comunicacions del partit. > CEDIDA

Posada en comú de les idees treballades durant la sessió a Can Rius. > CEDIDA

Carla Millán, candidata a
l’alcaldia del PSC Caldes

Debat sobre promoció de
la vila i cohesió social

Concentracions de
suport i solidaritat

El 12 de febrer, el PSC de Caldes celebrava una assemblea per escollir el
seu cap de llista per a les pròximes eleccions municipals. Aviat s’anunciava a Twitter que l’elecció final ha estat Carla Millán, calderina militant
des dels 18 anys, regidora i segona portaveu del PSC Caldes en la darrera legislació, membre de Joventuts Socialistes de Catalunya i, més recentment, de l’equip de l’eurodiputat Javi López al Parlament Europeu.
Millán afronta el nou repte “amb la il·lusió i la força necessària per
liderar un projecte d’esquerres on les polítiques socials posin realment al centre de l’Ajuntament a les persones”. La líder dels socialistes creu en un debat focalitzat en “quin model de poble volem,
quines polítiques socials podem desenvolupar, com volem fer créixer econòmicament el nostre municipi, com fer-lo més sostenible
o com fer-ho més igualitari”.

El dimarts 5 de febrer va tenir lloc la segona de les dues Jornades Republicanes que ha organitzat ERC de Caldes de Montbui.
A l’acte, la ciutadania era convidada a participar en un debat actiu en
què poder proposar noves idees i integrar-les en el programa de l’agrupació de cara a les eleccions municipals del mes de maig.
En concret, la jornada es va orientar sobre dos blocs: la promoció de
la vila, subdividida en àrees específiques com el turisme, la cultura i
el comerç, i la cohesió social i la igualtat d’oportunitats dels seus habitants. En les diverses dinàmiques participatives, els assistents van
treballar en grups per identificar i prioritzar les necessitats principals
de la vila i aportar noves línies d’actuació. En finalitzar l’acte, Isidre Pineda, candidat a les properes eleccions d’ERC de Caldes, va agrair als
assistents la feina feta i la il·lusió per sumar en el projecte que lidera.

El dimarts 12 de febrer, amb motiu
del primer dia del judici del Procés
al Tribunal Suprem, la vila de Caldes va viure diverses concentracions en solidaritat amb els presos i
preses polítics.
Una d’aquestes va ser la viscuda davant la porta de l’Ajuntament a les
12 hores, en què es van reunir càrrecs electes, persones treballadores del consistori i ciutadania. Els
assistents van recordar les persones processades i van tancar l’acte
amb el cant de “Els Segadors”. El
claustre de l’INS Manolo Hugué va
afegir-se a l’acte, i va manifestar-se
davant la porta del centre educatiu.
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ERC Caldes de Montbui

Reempresa, el punt de trobada
d’empresaris venedors i emprenedors

D

ues cares d’una mateixa moneda: tenir un
negoci durant anys, aconseguir que funcioni i al final, ja sigui per jubilació, perquè cap
familiar vol continuar el negoci, per motius
de salut, etc., arriba el moment de posar-hi
punt final o de buscar una alternativa i cedir-lo a algú. D’altra banda, hi ha persones amb empenta i ganes de tirar
endavant una activitat empresarial que, en comptes de començar de zero, volen continuar un llegat tot fent-se càrrec d’un negoci ja existent. Davant aquestes dues realitats complementàries, des de l’any 2014 existeix el servei
de Reempresa de Caldes de Montbui (un conveni amb la
Diputació de Barcelona) que també dona servei a Bigues i
Riells, Sant Feliu de Codines i Santa Eulàlia de Ronçana.
Però, de què es tracta exactament aquest servei?
Reempresa dona suport a la transmissió d’empreses amb un
acompanyament especialitzat i gratuït per facilitar el procés
de cessió, compta amb una plataforma web per promocionar
i difondre l’oferta d’empreses en procés de cessió i inclou el
seguiment en el procés de negociació i venda, així com l’elaboració de documents de preparació dels acords.
En aquests cinc anys, el preu mitjà de venda d’una empresa
cedent a Caldes ha estat de 96.000 euros, en un rang de preus
que oscil·la entre els 7.000 i els 800.000 euros. Pel que fa a la
tipologia d’empreses, hi ha hagut cessions de tres activitats
industrials, tres de restauració, dos comerços, una del sector immobiliari i dues de serveis –perruqueria i estètica i un
centre de logopèdia–. Actualment, hi ha 6 empreses en procés de venda amb uns preus de venda que van dels 10.000 als
75.000 euros. D’altra banda, hi ha 28 persones emprenedores
de Caldes que volen quedar-se i continuar negocis.
A més dels casos d’èxits que acaben amb acord, cal destacar els altres 46 processos de negociació iniciats, 79 persones que s’han interessat per quedar-se amb alguna activitat i 11 empreses que han publicat al web la seva oferta
per a la cessió.

PSC Caldes de Montbui

Carla Millán candidata a
l’alcaldia. #GentComTu

E

l PSC de Caldes ja tenim candidata a l’alcaldia per les pròximes eleccions municipals del 26 de maig! La nostra companya
i exregidora Carla Millán serà qui encapçalarà la llista socialista al nostre municipi
tal com vàrem decidir per unanimitat a l’assemblea local.
I us preguntareu, per què utilitzen al PSC el
hashtag #GentComTu? Doncs perquè som gent com tu
que ens està llegint, per molt que puguis creure que qui
fa política és diferent. La veritat és que no i per això en
aquesta candidatura et demostrarem que es pot tindre un
equip de gent ben vàlida i preparada i alhora que es llevin al matí ben aviat per anar a la feina o que vagin a dormir ben tard sortint d’una assemblea de qualsevol entitat.
Volem comptar amb tots i totes vosaltres, qui creieu que
Caldes pot ser molt més. Que mereixem polítiques més
progressistes que posin a les persones al centre de l’atenció de l’Ajuntament de la nostra Vila, que cal que ens esforcem per cuidar del nostre entorn i ser més sostenibles,
perquè creiem en ser més creatius per fer créixer Caldes
econòmicament sense que ningú quedi enrere. Si en definitiva vols sumar-te a fer un poble per a tots i totes, escriu-nos: psc@caldesdemontbui.cat

CUP - Som Caldes

Junts x Cat Caldes

Llibertat

Judici a la democràcia

Q

L

uan l’aparell judicial s’utilitza per a la venjança i per a l’escarment, la democràcia es
converteix en una immensa pallassada.

a presó preventiva comporta una indefensió flagrant, i el tribunal que està jutjant ha
vetat el testimoni d’experts internacionals i
premis Nobel de la Pau. Però totes aquestes
injustícies ens enforteixen encara més les
conviccions. Desemmascararem la connivència dels poders de l’estat amb els hereus del franquisme. VOX, Fiscalia i advocacia de l’Estat van de bracet contra l’exercici
de drets fonamentals, i això converteix el judici i les condemnes en una oportunitat excepcional cap a la República.
La mobilització permanentesdevé del tot imprescindible.
Els presos polítics no son la proclamació de cap derrota,
i davant d’aquells qui branden plens de por la bandera de
la repressió, cap odi ni rancor, al contrari. Ells criden perquè estan plens de por, però mai no podran silenciar les
ganes de diàleg. És important que no ens deixem ningú
pel camí, que tots els demòcrates de l’Estat, d’Europa i
del món sencer també se sentin interpel·lats.
La nostra prioritat no és sortir de la presó, sinó la resolució del conflicte polític. Amb una ciutadania apoderada com l’1 d’octubre de 2017, estic convençut que aquesta
societat serà allò que decideixi ser. Seguim el mestratge
de persones excepcionals com Luther King, Gandhi, Rosa
Parks, Thoreau, Hannah Arendt o el mateix Xirinacs, que
en circumstàncies molt més adverses que les nostres van
decidir no renunciar a perseguir els seus somnis.
Pels mesos que vindran, més generositat, empatia i sentit
d’Estat que mai. Recobrem-nos en la nostra unitat i conjurem-nos en què, mentre l’Estat no doni resposta a aquest
80% de la societat catalana que vol resoldre el conflicte
polític votant, estem obligats a exercir la desobediència
civil tants cops com faci falta.
(Fragment de la carta escrita per Jordi Cuixart el 10 de
febrer de 2019 des de la presó de Soto del Real)

Units per Caldes

Els grans reptes electorals
de la primavera!

L

a situació electoral que es planteja per
aquests pròxims mesos ens obliga a reflexionar i meditar molt bé. El què i el com
dels partits polítics no pot confondre la societat a les eleccions nacionals, les municipals o les europees que tenim al davant. Sempre hem cregut que les presses i les improvisacions són males gestores
de camí i aquest gest de Pedro Sánchez, més d’hora que
tard, en parlarem de tot el que comporta pensar en curt
i en format partidista.
La gran convulsió política que s’ha produït i que veurem
els mesos vinents fa que creiem més en els projectes de
persones amb valors, amb coherència, amb sentit de responsabilitat i en treballar per a uns i altres, sense discriminacions; projectes que són de llarg recorregut en els
pobles i ciutats com Caldes de Montbui.
Per aquests motius, volem destacar que les batalles que
s’estan lluitant al consistori i el partit que governa fan mal
pensar. Tot el que eren indicis fa uns mesos està aflorant i
agreujant una situació de discrepàncies en el partit d’esquerres que lidera el consistori. Des d’Units per Caldes
considerem que han de resoldre i donar explicacions tan
aviat com puguin a tot el nostre poble, per tal de no malmetre la imatge i la marca que s’ha creat amb l’esforç de
tots i de totes els i les que treballem des de fa anys per
construir un poble unit i millor.
En resposta a un escrit del ciutadà JG, li reiterem que nosaltres som un partit del poble de Caldes de Montbui, per
a tots i totes. En un poble com el nostre, han d’onejar les
banderes blanques de la pau i harmonia i evitar les divisions d’un poble. Li responem per respecte i per educació, sense ànim d’entrar en debats que no porten enlloc.
Som i serem un partit de tots els calderins.

PPC Caldes de Montbui

13 de febrer, Dia Mundial
de la Ràdio

E

l 19 d’octubre del 2011 la Conferència General de la Unesco va resoldre atendre la
petició del president de l’Acadèmia Espanyola de la Ràdio, Jorge Álvarez, i va asignar una data per celebrar el Dia Mundial de
la Ràdio. El dia escollit va ser el 13 de febrer, també per
commemorar el dia que la Unesco va crear la seva pròpia
ràdio, el 13 de febrer de 1946.
Des del 1980, al nostre poble tenim l’emissora municipal,
Ràdio Caldes, com a canal de participació. Any rere any,
gràcies a les persones que amb gran entusiasme han tirat
endavant, tot i que els últims anys el govern local va decidir externalitzar el serveis de l’emissora municipal, mai
ha deixat d’emetre.
Així, doncs, volem aprofitar aquest espai per felicitar totes
les persones que han invertit i inverteixen el seu temps a
tirar endavant i, com hem pogut veure últimament, actualitzen la graella i inclouen nous programes amb un gran
entusiasme. Al llarg dels anys hem pogut veure que malauradament va desaparèixer la TV de Caldes, cosa que
molts ciutadanes i ciutadans a dia d’avui encara lamenten.
Cal recordar que el govern d’ERC va optar per adherir-se
a VOTV i no lluitar per mantenir la nostra televisió local.
Felicitats a totes i tots aquells que ens apropeu, amb el
vostre dial, a l’informació i que fomenteu la participació
del públic que fa de la ràdio un mitjà de comunicació dinàmic i plural i que fa servir les xarxes per dinamitzar la
programació en una societat cada cop més abocada a les
xarxes socials.
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Podeu escriure les vostres cartes a hola@calderi.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon i número del DNI. Fins a un
màxim de 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades. Els escrits es publicaran per estricte ordre d’arribada. Les
opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions. El Calderí no es fa responsable del contingut dels articles publicats.

Orgullosos

Fotos de la setmana

> Domènec Sánchez Riera
Així és com crec ens hauríem de
sentir els calderins, siguin de dretes
o d’esquerres, blancs o de color, religiosos o agnòstics, homes o dones...
amb una paraula, tots els que gaudim d’aquest racó que per als que hi
vivim és el centre del món.
Una gota per embellir encara més
aquesta nostra estimada vila ha
estat la inauguració, dissabte 2 de
febrer, del nou aparcament CentreSindicat. Que cadascú opini el que
vulgui, però per a aquest reporter
en potència és una obra per sentir-se
com vol donar a entendre el títol.
En un altre ordre de coses, i tal com
es llegia a l’article “Una giornata particolare” publicat, entre d’altres, al
“Tot Caldes” el gener passat i que
també és una altra goteta per enorgullir-nos d’aquest poble “bullidor”,
seria que aquest consolidés l’orquestra (tant de bo pogués arribar a simfònica) de Caldes de Montbui. Ja us
escolto, ja: i ves què ha de dir en Domènec sobre el tema!, i teniu raó,
però, creieu-me que la meva intenció va més enllà, al cap i a la fi, d’aquí
quatre dies on serem, els veterans...
Disposar d’una formació musical
com la d’aquest projecte seria, culturalment parlant, una altra cirereta per a aquest pastís que cada
cop trobem més gustós. Com deia
aquell: “Siempre positivo!”.
Fins aviat.

Una de les visites durant la jornada de portes obertes a la ràdio. > AJ. CALDES

La sessió va comptar amb 17 representants del comerç local. > AJ. CALDES

Ràdio Caldes es deixa veure als ciutadans

La Taula de Comerç celebra la 2a trobada

L’emissora municipal Ràdio Caldes va commemorar el 13 de febrer, Dia
Mundial de la Ràdio, convidant a la ciutadania a viure el mitjà des de
dins. Els col·laboradors i programes de la graella habitual van oferir, en
el marc d’aquesta jornada de portes obertes i durant tot el dia d’emissió,
una mostra de la feina que duen a terme aquesta temporada. El públic,
encuriosit per conèixer les interioritats del món radiofònic, va poder visitar les instal·lacions ubicades al Centre Cívic i Cultural i posar rostre
als principals protagonistes dels programes calderins.
Tots els visitants van entrar en el sorteig de dues entrades al nou Espai
Cel del Balneari Termes Victòria i d’un paquet turístic que consta d’una
visita guiada, un bany termal i un dinar en un restaurant de Caldes.

El dimecres 13 de febrer Les Cases dels Mestres acollia la segona trobada de la Taula de Comerç, constituïda recentment amb l’objectiu de dissenyar un pla estratègic del comerç de Caldes.
Durant la sessió, que va ser conduïda per Eva Cabrera, experta en comerç i gerent de centres comercials urbans, els assistents –entre els quals
es trobaven comerciants, representats polítics i tècnics de comerç–, van
llançar una pluja d’idees dirigides a millorar el sector comercial local.
Aquesta vintena de propostes generades seran votades en la següent
trobada, convocada el dimecres 6 de març. Aquesta darrera actuació
servirà per escollir la o les propostes que es volen portar a terme amb
la dotació pressupostària que ha facilitat el consistori, de 20.000 euros.
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Els Escaldats celebren l’assemblea general ordinària i renoven junta
El 3 de febrer els Castellers de Caldes van iniciar la
temporada amb l’assemblea general ordinària.
Com que és l’assemblea d’aquest tipus que més assistència ha
tingut fins avui, va ser una jornada tranquil·la i d’èxit en què
tota la colla va tenir espai i veu per manifestar inquietuds,
opinions i suggerències. D’aquesta manera, les valoracions
de les juntes sortints, així com les presentacions de les juntes

Marta Puigdueta

L’

entresolat de l’Ateneu
Molí d’en Ral ha esdevingut en un espai artístic
i de creació autogestionat oficialment. Diumenge 10 de febrer Fem Coses, el col·lectiu
impulsor d’aquesta iniciativa, va inaugurar l’antic magatzem de l’entitat un
cop reconvertit en una sala d’exposicions oberta.
Paula Lafuente, membre de Fem
Coses i estudiant de Belles Arts, va explicar l’objectiu de l’acció: “Acabem de
plantar una llavor. La idea de futur és
crear exposicions i cicles artístics. El
primer pas ha estat la inauguració de
l’espai i ara caldrà fer-nos-el nostre”.
Lafuente també va insistir en les
possibilitats de la sala, espaiosa, plena
de llum i ben distribuïda: “Ens agradaria que les persones amb ganes de
crear activitats al voltant de l’art trobessin aquí un espai on adreçar-se,
tant per proposar tallers com mostres. Això sí, tot des de l’autogestió”.
Després de dedicar-se a adequar
l’espai, el col·lectiu va poder inaugurar-lo amb una exposició d’artistes locals. Més d’una desena d’obres van vestir les parets acabades de pintar de la
sala. Vuit creadors de Caldes de Montbui majoritàriament, però també de
Sant Feliu de Codines i de Barcelona,
va voler mostrar les seves peces.
Mikel Adan, escultor calderí, va ser
un d’ells. Adan va presentar una escultura d’alabastre: “No treballo mai des
de la persona sinó des de la forma. Mai
personalitzo el meu ideari, el formalitzo. Aquesta obra volia ser plaent a
la vista, trencar la racionalitat de la
forma i, un cop feta, em suggereix una
enclusa de manera orgànica”.
El jove escultor va valorar positivament aquesta iniciativa que comença:
“Pot ser molt potent, això, cal explotar-ho oferint un espai no tan formal
per exposar, que ens diferencïi de la
Sala Delger. És una oportunitat per a
tots aquells artistes que comencen”.
Fem Coses neix de l’assemblea gestora de l’Ateneu Molí d’en Ral, una motivació de fer créixer la vessant artística de l’entitat partint del talent local.
La pròxima acció consistirà en convertir l’altell en un taller durant un mes i
mig. Es proposarà als artistes treballar
a la sala i finalment exposar-hi les obres,
que compartiran el mateix fil conductor.
Una trentena de persones es van
acostar a la inauguració d’aquest espai,
que fins ara no havia estat obert al públic. S’hi va poder veure gravat, pintura, instal·lació, vídeo, fotografia i escultura. La connexió entre les obres de
tècniques diverses era la presentació
dels artistes com a tals. Un joc apel·
lava al públic: sense el nom dels autors a les obres, calia que els espectadors n’endevinessin l’autoria.

entrants, van tenir molt bona rebuda. Amb majoria simple,
la colla va donar pas a que aquesta temporada siguin Dídac
Mayol i Àlex Campreciós els qui estiguin al capdavant com
a president i cap de colla, respectivament. Els equips que
acompanyen cadascun d’ells han estat molt ben estructurats
i es presenten molt potents; donen l’esperança a la colla que
aquest serà un any de molts canvis, millores i creixement.

Art | equipament

De magatzem a
sala d’exposicions
El col·lectiu local Fem Coses impulsa la vessant artística de l’Ateneu Molí d’en Ral
fotogaleria a: www.calderi.cat

En el nou espai d’exposicions de l’Ateneu Molí d’en Ral es poden veure quadres com aquest realitzat per l’autora Hina Vagina. > q. pascual

“Ens agradaria
que les persones
amb ganes de crear
activitats al voltant
de l’art trobessin
aquí un espai on
adreçar-se”
Paula Lafuente
Estudiant i membre
de Fem Coses

La mostra es podrà veure durant
un mes i mig sempre que hi hagi un
acte a l’Ateneu Molí d’en Ral. Serà el
cas de la Cauçotada, de la calçotada del
Ball de Diables de la vila i els dies de
Vermut de l’Ateneu.
L’artista Aina Dominguez va ser
una de les pintores calderines que va
col·laborar en l’exposició: “Crec que
serà un pol d’atracció per a l’Ateneu
i que farà que s’organitzin més activitats de tot tipus. Per als petits artistes del poble i per als aficionats significa una oportunitat”.

Cristóbal Martínez va ser un dels
espectadors de la mostra: “Em sembla
molt bé que els joves de Caldes tinguin un espai on exposar. No sabia
que ells mateixos havien rehabilitat
l’espai sense cap ajuda externa. Ara
poden fer cultura”.
Jaume Martínez, membre de l’Ateneu Molí d’en Ral, recorda que l’entitat
fa més de cinc anys que lluita per trencar el mite que l’Ateneu només organitza actes festius: “Aquesta nova plataforma per als artistes és només una
de les moltes activitats que des de la

gestora organitzem per contribuir en
l’oferta cultural i d’oci del municipi.
De fet, provem d’oferir un ventall complet de propostes; les classes d’activitat física, amb el taller de Funcional
Training, en són un exemple”.
Ha nascut, doncs, un espai per a
una escena creixent d’artistes locals
novells que promet potenciar la creació
de xarxes d’interacció entre els nous
creadors d’art de la comarca. No hi ha
límits, estan oberts a qualsevol artista de qualsevol disciplina. Tenen el full
en blanc i ara només els cal escriure’l.
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Museu | proximitat

Una de les obres exposades d’Hugué. > CEDIDA

Imatge promocional del llibre sobre el que es farà la presentació aquest divendres. > CEDIDA

‘Esperança i llibertat’ es
presenta al Centre Democràtic
El Centre serà l’escenari, el divendres
22 de febrer a les 7 de la tarda, de la
presentació del llibre Esperança i llibertat, de l’exconseller d’Interior Raül
Romeva. A l’acte hi assistiran Diana
Riba, membre de l’Associació Catalana pels Drets Civils i parella de Romeva; Bernat Picornell, casteller de
Sant Cugat, senador i amic personal de l’exconseller, i el calderí Pepe
Beúnza, primer objector de consciència polític de l’Estat Espanyol i membre del Grup de Suport a Raül Romeva, organitzadors de la presentació.

L’exconseller deixa clar en el text el seu
posicionament pel judici que afronta
aquests dies al Tribunal Suprem. En paraules de l’autor, “aquest llibre pretén
ser una pausa que ajudi a prendre
consciència del moment [...] Reflexiono sobre la vida a la presó, però sobretot sobre els quès i els perquès de
la nostra situació [...] El llibre aspira
a aportar al lector una mica d’aquesta esperança i ànsia de llibertat, perquè la presó dura un temps, però la
dignitat i l’orgull són per sempre. I
nosaltres en sortirem”.

Detall de la punta guanyadora del Concurs Gaudí. > CEDIDA

Sagrada Família de Punta en Flor
La Federació Catalana d’Entitats Catifaires va participar en les festes de Santa Eulàlia 2019 amb una catifa
de flors, el disseny de la qual és la punta guanyadora
del Concurs Gaudí de Puntes Contemporànies, en col·
laboració amb l’Associació de Puntaires, organitzadora
de la Trobada de Puntaires. La catifa mesurava 8 metres de base i 10 metres d’alçada, tenia forma de triangle gòtic, es va ubicar a l’avinguda Portal de l’Àngel i
es van utilitzar 8.000 clavells blancs, roses i grocs amb
encenalls tenyits de violeta i terra negra. L’elaboració
de la peça es va fer en 278 hores i van participar-hi 70
catifaires catalans pertanyents a les entitats Associació
Acció Cívica Calderina de Caldes de Montbui, Associació de Catifaires d’Arbúcies, Estores del Raval de Blanes, Casal Cultural de Mollet, Foment de Sitges, Catifaires del Raval, Corpus de la Garriga, Cultura i Tradició
de Ripollet i Catifaires de Dalt de la Vila de Badalona.

Art i Tast, la nova
activitat de Thermalia
Dissabte passat es va engegar una nova
activitat de Thermalia que consisteix a
combinar una visita d’una hora per l’obra
de Picasso o Manolo Hugué al mateix
museu i després una degustació de productes de proximitat en dos establiments
que recentment han enriquit l’oferta gastronòmica local. Aquesta activitat es va
estrenar a les 12 h amb una visita i un
vermut. Després de fer la visita guiada
al museu, els participants es van desplaçar a La Vallesana Degustació per gaudir
d’un bon vermut. El visitants de la tarda
van poder tastar les propostes dolces del
Fika, el segon establiment que participa
en aquesta iniciativa. El museu establirà
un calendari fix de convocatòries mensuals, amb la possibilitat de preparar visites artístiques i gastronòmiques per a
grups de fins a 15 persones.
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Inici de temporada del CN Caldes

Ainhoa Campabadal, campiona d’Espanya

El diumenge 3 de febrer vuit atletes de la secció de triatló del
Club Natació de Caldes van sumar-se al Campionat de Catalunya de Duatló, començant així la temporada 2018-2019.
Els atletes van dividir-se en dos equips diferents dins la categoria masculina. D’una banda, en la prova Èlit, els calderins
van aconseguir la 48a posició en la classificació. D’altra banda,
en la prova Open, l’equip calderí va aconseguir la 62a posició.

La jove nedadora del CN Caldes, Ainhoa Campabadal, s’ha classificat
Campiona d’Espanya per federacions territorials formant part de la Selecció Catalana d’aquest cap de setmana a Castelló. Campabadal ha aconseguit la 1a posició en les proves dels 50, 100 i 200 metres lliures, en el
relleu 4x100 i 4x200 lliures i 2a posició en els 400 metres lliures i relleu
4x100 estils. Aquests resultats permeten encarar molt positivament el
Campionat Júnior i Absolut, que tindrà lloc a Sabadell el mes d’abril.

Els escaquistes més joves van omplir la sala noble de Can Rius durant la quarta jornada de la lliga prèvia escolar. Uns 200 participants van prendre part al campionat el passat 9 de febrer. > a. san andrÉs

“Els escacs endrecen el cervell”
ESCACS | CAMPIONAT DE CATALUNYA ESCOLAR

Amb Hermógenes Yanguas al capdavant, el Club d’Escacs Caldes apropa l’esport als calderins des dels anys 20

Albert San Andrés

G

airebé 200 nens van participar en la quarta jornada
de la fase prèvia del Campionat de Catalunya escolar d’escacs, una competició organitzada per diferents clubs
d’escacs catalans i en què destaca la presència del Club d’Escacs Caldes, l’entitat local dedicada a la pràctica i difusió
d’aquest esport.
El CEC és una de les peces clau de la fase
prèvia d’aquest campionat, disputat conjuntament entre les comarques del Vallès Oriental, el Maresme i Osona, en què
s’apleguen gairebé 200 infants per buscar
una de les tres places classificatòries per
a la fase final, disputada a Salou. “Com
a entitat, aquesta jornada ens suposa
fer una tasca que ens agrada. Intentem
que tothom vingui a jugar i passar una
bona estona per difondre els escacs.

“Avui dia els
nens ja no pensen
com haurien de
pensar, ja que
l’estructura del seu
cap no es forma
correctament”
Hermógenes
Yanguas
president Club
Escacs Caldes

Som una entitat petita i, tot i no tenir
prou gent per organitzar més esdeveniments, preferim fer-ne pocs però ferlos bé” explica Hermógenes Yanguas, actual president del club.
Aquesta és només una de les diferents
activitats que realitza el club, una entitat
amb una llarga història que aviat celebrarà el centenari de la seva fundació. Tot i
que no hi ha documents que ho acreditin
oficialment, l’entitat va néixer a mitjans
dels anys 20, un fet demostrat per l’existència d’alguns trofeus de partides organitzades pel CEC presents a diverses entitats catalanes.
El punt esportiu més àlgid per al club va
ser a finals de la dècada dels 50, quan el
reconegut escaquista calderí Josep Casals va superar el Gran Mestre Internacional Arturo Pomar en una partida.
Pomar va ser un dels jugadors més destacats de la història d’Espanya i va ser
capaç de fer taules amb el campió del
món (1972-75), Bobby Fischer, un dels

dos jugadors de la “partida del segle”,
juntament amb el rus Borís Spasski.
En l’actualitat, l’entitat està formada
per uns 25 socis, dels quals 12 són de
categoria infantil. “Els divendres som
al Centre Cívic, on fem classes amb
dos monitors i entrenem els sèniors”
explica Yanguas, que remarca que “pot
venir qualsevol persona i de qualsevol edat per aprendre a jugar amb
nosaltres. Tothom que vulgui pot dirigir-se a la nostra web (http://escacs.entitatsdecaldes.cat/) o fer-nos
una visita”. I és que els escacs són un
esport que no entén d’edat i que sovint
serveix per veure com avis i nets poden
disputar una partida en igualtat de condicions, una faceta difícil d’aconseguir
en la majoria dels esports.
La importància dels escacs en el desenvolupament cognitiu pels infants és una
altra gran virtut. Aprendre, respectar
i fer respectar les regles porta l’equilibri entre l’aprenentatge i l’evolució per

avançar en el joc i permet més capacitat d’abstracció, planificació, integració d’idees i de deducció. “Aquest és un
esport que s’hauria de valorar el que
representa en aquest moment” assenyala Yanguas, que creu que “avui dia
els nens ja no pensen com haurien de
pensar, ja que l’estructura del seu cap
no es forma correctament” a causa de
les noves tendències educatives, que no
permeten un desenvolupament correcte, com l’ús massiu d’aparells electrònics
o derivats. “Els escacs van molt bé per
endreçar el cervell i fer les coses més
organitzades. No et faran més intel·
ligent, però et serviran per prendre
millors decisions” sentència el president, que també destaca que “els nens
es pregunten el perquè de les coses,
cosa que avui en dia és difícil. Si ho
aconsegueixes, fas que raonin en edats
molt joves i que obtinguin valors en
el futur”, a banda de les qualitats que
també s’obtenen a l’hora d’estudiar.
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HOQUEI | OK LLIGA

FUTBOL | SEGONA CATALANA

RESULTATS ESPORTIUS 9-10 FEBRER

HOQUEI | OK LLIGA

Caldes perd contra el Voltregà
En el partit del 9 de febrer al Torre Roja, el Recam
Làser Caldes va caure contra el Voltregà Stern
Motor (2 a 4). Després de la derrota, els calderins
se situen en 7a posició, just per sobre del Voltregà.

FUTBOL | 2A CATALANA

El CF Caldes cau davant el Cardedeu
En la 21a jornada, el CF Caldes va perdre contra el
Cardedeu (5 a 2). Amb aquesta última derrota, la
setena de la temporada, els calderins se situen en
11a posició, per sota del seu contrincant vencedor.

Sense premi en una gran
actuació de l’equip de Caldes

Tercer partit consecutiu
sense ser els vencedors

El Recam Làser Caldes va caure per un ajustat 3-2 davant l’Igualada Rigat en la 20a jornada de l’OK Lliga, el 12 de febrer. Els calderins, que van fer una gran actuació en una pista molt complicada,
van sumar la segona derrota consecutiva de la temporada en un
duel en què els de Candami van mereixer molt més. Es va arribar
al descans amb un marcador igualat de 2 a 2, però a la represa els
locals van aconseguir la victòria.
Després d’aquesta caiguda, el Caldes es manté en 7a posició i 33
punts. Ara l’OK Lliga s’atura per deixar pas a la Copa del Rei. El
següent partit dels calderins serà aquest divendres a les 21:15 h
contra el CP Voltregà en els quarts de final. > PREMSA CH CALDES

En el marc de la 22a jornada de lliga, celebrada diumenge
passat, 17 de febrer, el sènior del CF Caldes empatava amb
el FC Joanenc (1-1). El resultat final no va ajudar cap dels
dos equips. Al minut 9, el Caldes s’avançava en el marcador
amb el gol d’Aitor en una jugada confusa, en què el jutge de
línia va aixecar el banderí i l’àrbitre va donar gol. Aquest fet
va donar pas a diverses protestes de l’equip rival. Als 20 minuts de joc, el FC Joanenc va empatar el partit. A la segona
part, tant l’equip Calderí com el FC Joanenc van disposar
d’ocasions per moure el marcador, però la falta d’encert va
deixar el resultat final d’empat a un gol. > toni gutiérrez

FUTSAL | DIVISIÓ D’HONOR

FUTBOL SALA | SUB 17

Júlia Sanz, subcampiona d’Espanya

La selecció catalana, amb Sanz a 1a fila, alçant la copa. > CEDIDA

Júlia Sanz, jugadora del CN Caldes en futbol sala, va ser seleccionada per
format part de l’equip català i disputar el Campionat d’Espanya de Sub 17.
Les jugadores catalanes van jugar les semifinals contra Múrcia i van aconseguir una important victòria (5 a 3) durant la pròrroga que les va catapultar a la final del campionat nacional. La final va tenir lloc el diumenge
10 de febrer davant un Andalusia que va guanyar, anteriorment, la Comunitat de Madrid. Malauradament, les catalanes, amb Júlia Sanz entre els
pals, van perdre la final per 4 a 3 en un partit molt disputat.

Lideratges que comencen a minvar
En la 14a jornada, el CN Caldes segueix mantenint la 1a posició, però per poca puntuació. Els
homes van perdre contra La Unión-Peña Johan
B (3-1), i les dones van guanyar El Salou A (12-1).

BÀSQUET | 2A CATALANA

Dues pròrrogues per guanyar el partit
El CN Caldes masculí va disputar el partit de la
10a jornada contra el Sant Andreu de Natzaret
(87-72). Les dones mantenen la 5a posició després
de la victòria contra el Bosco Horta (51 a 38).

WATERPOLO | 2Adivisió

2a posició per la cua en el rànquing
L’equip local va disputar la 13a jornada contra
el Club Natació Sant Feliu a Caldes i van perdre
contra el visitant (9 a 14). Amb la derrota dels
vallesans, l’equip calderí se situa en 9a posició.

CLASSIFICACIONS
hoquei MASC.

FUTBOL

FUTSAL MASC.

FUTSAL FEM.

Bàsquet masc.

Bàsquet FEM.

OK Lliga · J.20

2a Catalana · G.4 · J.22

Divisió Honor Cat · G.1 · J.15

Divisió Honor · G.1 · J.15

2a masc. · FP.02 · J.16

2a fem · FP.04 · J.18

waterpolo masc.
Cat. Absoluta · 2a Divisió · J.14

Girona - Lleida
Vendrell - Voltregà
Igualada - Caldes
St Cugat - Barcelona
Calafell - Liceo
Noia - Reus
Vic - Alcobendas
Alcloi - Lloret

2-2
5-6
3-2
3-7
1-3
2-1
2-5
2-2

Matadepera - Ripollet
Gramanet - Parellada
Juan XXIII - Berga
Sabadell - Franqueses
Caldes - Joanenc
Cardedeu - Vic
Castellar - Masnou
Sallent - Parets
R.de Ter - Sabadellenca

1-2
7-2
2-3
0-1
1-1
1-3
1-3
0-0
2-3

Can Calet - Centelles
St Andreu - Xarxa
Lloret - Cardedeu
Montseny - Andreu Nin
Caldes - Vall de Tenes
Parets - Vilamajor
Pineda - Unión

5-6
2-4
2-3
1-3
4-1
3-3
1 -0

J.Maria - Esparraguera
Salou - Rubí
Tarragona - Mataró
Morell - Sants
Caldes - Cornellà
Vallseca - St Vicenç
Sta Coloma - Les Corts

6-0
Retirat
2-1
3-1
8-2
1-2
3-5

Granollers - Badalonès
Caldes - Mataró
St Andreu - Garriga
Calella - Col·legi BDN
Argentona - Parets
Círcol BDN - Arenys
Franqueses - Malgrat

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PG PP

CLASSIFICACIÓ

PG PP

CLASSIFICACIÓ

PT

1. FC Barcelona
2. Deportivo Liceo
3. Noia Freixenet
4. Reus
5. Igualada
6. Lleida
7. Recam Làser Caldes
8. Voltregà
9. Calafell
10. Alcobendas
11. Vic
12. Girona
13. St Cugat
14. Lloret
15. Vendrell
16. Alcoi

54
47
40
40
36
34
33
27
22
22
18
17
16
16
12
12

1. Berga
2. Parets
3. Vic
4. Masnou
5. Gramanet
6. Ripollet
7. Franqueses
8. Sabadell
9. Joanenc
10. Cardedeu
11. Caldes
12. Sabadellenca
13. Sallent
14. Castellar
15. Can Parellada
16. Matadepera
17. Juan XXIII
18. Roda de Ter

41
41
39
38
37
36
36
35
33
33
33
31
27
23
21
18
11
6

1. CN Caldes

34

1. CN Caldes

37

1. Col·legi Badalona

14

2

1. Martinenc

15

3

1. CN St Feliu

22

2. Xarxa

33

2. Pax Tarragona

35

2. Granollers

12

4

2. Premià de Dalt

15

3

2. CN Sabadell

20

3. Pineda de Mar

31

3. Aliança Mataró

34

3. Malgrat

12

3

3. Argentona

14

4

3. CN Olot

18

4. La Unión - Peña Johan 29

4. Les Corts

34

4. Círcol Badalona

11

5

4. Canyelles

13

5

4. UAB

18

5. Lloret

27

5. Rubí

26

5. Mataró

10 6

5. CN Caldes

12 6

5. CN Igualada

16

6. Jako Centelles

25

6. El Morell

24

6.CN Caldes

10 5

6. Calella

10 8

6. CN Montjuïc

14

7. Parets

20

7. Estel Vallseca

22

7. Franqueses

9

6

7. CBSAPS

10 8

7. CN Picornell

11

8. Vilamajor

20

8. Cornellà

19

8. Argentona

7

9

8. Lima - Horta

10 8

8. CW Sant Adrià

6

9. Can Calet

20

9.Jordi Torras St Vicenç

18

9. Arenys

5

11

9. Ripollet

9

9

9. CN Caldes

5

10. Andreu Nin

19

10. Sta Coloma

16

10. Calella

5

11

10. Granollers

7

11

10. CW Figueres

0

11. Cardedeu

17

11. Magic Sants

15

11. Sant Andreu

5

11

11. Vilassar de Dalt

7

11

12. St Andreu Sagrera

14

12. Jesús - Maria

14

12. Parets

5

10

12. Sta Perpètua

6

12

13. Montseny

12

13. Esparraguera

0

13. Garriga

3

13

13. Claret

5

13

14. Vall de Tenes

0

14. Badalonès

2

14

14. Neus

5

13

15. Bosco - Horta

4

14

16. Mollet

2

16

75 - 61
67 - 47
56 - 48
66 - 78
73 - 62
63 - 52
-

Martinenc - Neus
Lima Horta - Ripollet
CBSAPS - Mollet
Sta. Perpètua - Caldes
Vilassar - Premià
Claret - Granollers
Canyelles - Argentona
Calella - Bosco Horta

69 - 41
54 - 41
61 - 31
37 - 67
61 - 67
66 - 54
62 - 53
65 - 49

Sabadell - Montjuïc
Picornell - Figueres
St Adrià - UAB
St Feliu - Caldes
Igualada - Olot

13 - 0
11 - 5
10 - 14
14 - 9
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del 19 de febrer al 04 de març del 2019
EXPOSICIÓ
“10 anys de Pla de Barris”.
A partir del 4 de febrer.
Exposició Itinerant.
Lloc i org.: Ajuntament de Caldes

febrer

Dimarts 19

18 h · TALLER
“La relació entre pares i fills
des de la mirada sistèmica”, a
càrrec de Marta López, mestra
d’educació infantil i terapeuta
sistèmica.
Lloc i organitza: Cooperativa 70
18 h · TALLER DE CARNAVAL
“Herois o heroïnes per unes
hores” a càrrec de Creativa, idees
per crear i serveis d lleure. Taller
per nens i nenes a partir de 6 fins
a 12 anys. Places limitades.
Inscripció prèvia a partir del 4
de febrer.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes

Dimecres 20
09 h · CAMINADA A LA FONT
DELS ENAMORATS
Sortida: Les Cases dels Mestres
Org.: Caminades de L’Esplai
09 h · CURS
“Kit bàsic de comunicació
per donar a conèixer el teu
negoci”, adreçat a persones
emprenedores i autònoms.
Lloc: Caldes Emprèn – Centre
d’Iniciatives Empresarials
Org.: Ajuntament de Caldes
16 h · ASSEMBLEA
GENERAL DE SÒCIES
Lloc: Sala 2 del Centre
Cívic i Cultural
Org.: Assoc. Cultural de la Dona
17.30 h · STORY TIME
“Spot goes to the circus” a càrrec
d’Andrea Pavlich. Paraules,
jocs i caçons en anglès per
familiaritzar els més petits amb
la llengua anglesa d’una manera
divertida i amena.
Lloc: Biblioteca de Caldes
Organitza: Cambridge School i la
Biblioteca de Caldes
19 h · CONFERÈNCIA
“Pompeu Fabra: refer la llengua,
refer el país” a càrrec de Jordi
Ginebra Serrabou. Doctor en
Filologia Catalana per la UB.
Entrada no soci, aportació 7€.
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Org.: Aules d’Extensió Universitària

Dijous 21
19 h · XERRADA
“La nostra salut comença al
sistema de digestiu” dins del
cicle “Com podem millorar la
nostra salut”, a càrrec de Roque
Lucas, metge de l’EAP PalauSolità i Plegamans.
Lloc: Fundació Sta. Susanna
Org.: Assoc. Jardí Sta. Susanna i
Fundació Sta. Susanna

20 h · ACTE
PRESOS POLÍTICS
“Música per la llibertat dels
presos polítics”.
Lloc: Plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes

Divendres 22
10 h · REUNIÓ DE
LA COORDINADORA
DE GENT GRAN
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: Coordinadora de gent gran
Col·labora: Ajuntament de
Caldes de Montbui i Fundació
Santa Susanna
11 h · PREGANT
AMB ELS 5 SENTITS
Lloc: Capella de la Fundació
Santa Susanna
Organitza: Fundació d’Acollida
Santa Susanna
18 h · HORA DEL CONTE
“Contes posats de cap per avall”
a càrrec de Clara Gavaldà.
Una hora de conte en què res és
el què sembla. Edat recomanada:
a partir de 4 anys.
Aforament limitat.
Lloc i organitza: Biblioteca de
Caldes de Montbui
19 h · PRESENTACIÓ
LLIBRE
“Esperança i llibertat” de
Raül Romeva, exconseller
d’Interior de la Generalitat de
Catalunya. L’acte comptarà
amb la presència de Diana Riba,
membre de l’Associació Catalana
pels Drets Civils i parella de
Romeva, Bernat Picornell,
casteller de Sant Cugat i amic
de Raül Romeva, i Pepe Beúnza,
primer objector de consciència
polític i membre del Grup de
suport a Romeva.
Lloc i organitza: El Centre,
Ateneu Democràtic i
Progressista
21 h · SOPAR BALL
Lloc: Les Cases dels Mestres
Inscripcions i Organitza:
L’Esplai
21.15 h · HOQUEI
COPA DEL REI
Recam Làser Caldes CP Voltregà
Organitza: RFEP
18.45 h · WATERPOLO
CN Caldes – Club Natació
Sabadell B
Lloc: CN Caldes
Organitza: Federació
Catalana de Natació

Dissabte 23
15.30 h · NATACIÓ
3a Lliga Prebenjamí, 5a Lliga
Benjamí.
Lloc i organitza: CN Caldes
17.30 h · FUTSAL FEMENÍ
C.N. Caldes, F.S., A – Industrias
Santa Coloma, A
Lloc: Pavelló Mpal. Bugarai
Organitza: FCF

18.30 h · BÀSQUET MASCULÍ
Malgrat vs. Club Natació Caldes,
Lloc: Pav. Municipal
Germans Margall
Org.: F. Catalana de Basquetbol
18.45 h · WATERPOLO
CN Caldes – CN Sabadell B
Lloc: CN Caldes
Org.: F. Catalana de Natació
19 h · FUTSAL MASCULÍ
Cardadeu, F.S. C.N. Caldes, F.S.
Lloc: Pav. Mpal. de Cardadeu
Organitza: FCF
22 h · CONCERT
Concert en directe de Txema
Riera Quartet
Lloc i organitza: El Centre

Dimenge 24
10.45 h · BÀSQUET FEMENÍ
Club Natació Caldes –
C.B. Calella
Lloc: Pav. Municipal Les
Cremades
Organitza: Federació Catalana
de Basquetbol
12 h · FUTBOL
Masnou, C.D., A - Caldes
Montbui, CF,. A
Lloc: Camp d’Esports Mpal. del
Masnou
Organitza: FCF
17 h · FORMACIÓ:
APODERA’T
Primera sessió del curs gratuït
“Apodera’t”, adreçat a dones
de més de 16 anys. Es treballa
la connexió entre cos i ment
per millorar la capacitat de
defensar-se davant un possible
atac o agressió.
Cada dimecres fins al 3 d’abril.
Places limitades.
Lloc: Aula Taller de Les Cases
dels Mestres
Org.: Ajuntament de Caldes
18 h · TEATRE XXXI TACA’M
“Losers” de marta Buchaca, a
càrrec de TÀNDEM, de Santa
Perpètua de Mogoda.
Preu d’entrada: 4€ (socis CDIP
i TR3SC); 6€ (socis Coop-70), i
8€ (simpatitzants).
Lloc: STATGE
Organitza: El Centre
18.30 h · CONCERT
“Una música de per vida”
d’Ègalis Trio, en el marc del cicle
“Joves músics, grans concerts”.
Concert de jazz, bossa nova,
versions.
Lloc i organitza: Casino de
Caldes de Montbui

Dilluns 25
SETMANA DEL
BON HUMOR
A partir del 25 de febrer.
Lloc i Organitza: Fundació
d’Acollida Santa Susanna
19 h · CLUB DE LECTURA
Xerrada sobre l’obra D’A a X de
John Berger. Acte dinamitzat
per Ruth Vilar de Cos de Lletra.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes

Dimecres 27
09 h · CAMINADA “A CENT
CAP ALS CENT”
Sortida: Les Cases dels Mestres
Org.: Caminades de L’Esplai
09 h · CICLE PASSEJADES
GENT GRAN
Trobada de les colles caminaires
del curs d’enguany per conèixer
els entorns de la vila termal.
Lloc: Caldes de Montbui
Org.: Diputació de Barcelona
14 h · FINALITZACIÓ
TERMINI · CARNAVAL
Últim dia d’inscripcions de
comparses i grups al concurs
de disfresses i esbroncs del
Carnaval 2019
Lloc: en línia o presencialment
a l’OAC
Org.: Ajuntament de Caldes
16 h · BINGOALIMENT
Lloc: Sala 2 del Centre
Cívic i Cultural
Org.: Assoc. Cultural de la Dona
18 h · BOOK EXPRESS CLUB
“La màquina del temps”
d’H.G.Wells. Per a nois i noies,
entre 13 i 15 anys. Dinamitzat per
Cos de Lletra. Inscripció a l’Àrea
Infantil de la Biblioteca.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes

Dijous 28
16 h · CELEBRACIÓ
DE DIJOUS GRAS
Lloc: Les Cases dels Mestres
Inscripcions i Org.: Grups de
gimnàstica
Col.: Ajuntament de Caldes i
Fundació Santa Susanna

d’Eduard Albert, titulat com a
professor de ioga integral per
l’Escola Witryh i professor
acreditat per la Generalitat de
Catalunya. Duració de febrer a
juny, matí i tarda, amb una sessió
formativa al mes.
Lloc i organitza: Yoga Ashram
15.30 h · NATACIÓ
4a Lliga Infantil; 5a Lliga Aleví i I
Torneig de Primavera
Lloc i organitza: CN Caldes
17.30 h · RUA DE CARNAVAL
Recorregut: pg. del Remei,
c. Major, pl. de l’Àngel, av. Pi
i Margall, c. Mossèn Cinto
Verdaguer i zona esportiva del
Bugarai.
Org.: Ajuntament de Caldes
17.45 h · BÀSQUET MASCULÍ
Club Natació Caldes, A –
C.B. La Garriga
Lloc: Pav. Mpal. Les Cremades
Org.: F. Catalana de Basquetbol
19 h · FESTA DE CARNAVAL
Exhibició de disfresses,
esbroncada i crema del rei de
Carnestoltes, i lliurament de
premis del concurs de disfresses.
Col·laboren: Taller d’Art
Municipal Manolo Hugué
i l’Electra Caldense, en la
construcció i muntatge del Ninot
de Carnestoltes, Ball de Diables
de Caldes de Montbui, a la crema
del ninot de Carnestoltes.
Lloc: zona esportiva del Bugarai
Org.: Ajuntament de Caldes
20 h · HOQUEI MASCULÍ
Recam Làser CH Caldes –
CE Vendrell
Lloc: Pav. Municipal Torre Roja
Organitza: RFEP

20 h · ACTE PRESOS
POLÍTICS
“Música per la llibertat dels
presos polítics.
Lloc: Plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes

10 h · FIRA FORA STOCKS
Lloc: Av. Josep Fontcuberta
Organitza: UCIC

març

16 h · WATERPOLO
CN Caldes - CN Montjuïc B
Lloc: CN Caldes
Org.: F. Catalana de Natació

09 h · I JORNADA
DE JOCS DE TAULA
Jocs de taula com a recurs didàctic
Lloc i organitza: Escola El Farell

18 h · TEATRE XXXI TACA’M
“Deixeu-me un tenor” de Ken
Ludwig, a càrrec de G.T. Amics
de les Arts, de Terrassa.
Lloc: STATGE
Organitza: El Centre

Divendres 01

16 h · BALL DE DISFRESSES
Lloc i Organitza: Fundació
d’Acollida Santa Susanna
Col·labora: Grup de balls i danses
i grups de gimnàstica
20 h · XERRADA
Xerrada-col·loqui amb un
grup de representants dels
“Querellants per la República”.
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Organitza: ANC de Caldes

Dissabte 02
08.30 h · INICI CURS
Segon dia de formació del curs
“Thai Yoga Massage” a càrrec

Dimenge 03

18.30 h · BÀSQUET FEMENÍ
C.B. Premià de Dalt - Club
Natació Caldes
Lloc: Pav. Mpal. Premià de Dalt
Org.: F. Catalana de Basquetbol

Dilluns 04
JOC: ENDEVINA-LA!
Joc d’enginy i llengua als
comerços de Caldes de Montbui.
Del 4 al 31 de març del 2019.
Lloc: Comerços de Caldes
Org.: Oficina de Català i
l’Ajuntament de Caldes
Col·laboren: Comerços
participants de la vila termal.

Del 19 de febrer al 04 de març de 2019
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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

DEFUNCIONS

Farmàcia Brunat

08 de febrer · 92 anys
JAUME CASAS SALA

93 865 26 45 · C. Folch i Torres, 4

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

Farmàcia La Rotonda
93 865 58 98 · Pl. Lluís Companys, 4

Farmàcia Neus
93 862 21 93 · C. Santa Teresa, 8

Farmàcia R.T. M.
93 865 41 46 · Av. Pi i Margall, 36

Farmàcia Ruano
93 865 05 66 · C. Sabadell, 45

Farmàcia Tarruell
93 865 09 97 · C. Sant Ramon, 7
		
Farmàcies de guàrdia (de 22 a 00:30 h).
A partir de les 22 h, acabat l’horari
habitual de cada farmàcia, i en cas
d’urgències farmacològiques, cal trucar
a la Policia Municipal (T| 93 865 41 41).
Allà us informaran de la farmàcia de
torn, que obrirà per prestar-vos el servei
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).

La recepta calderina

09 de febrer · 84 anys
MANUEL AMORES BARCOS
09 de febrer · 95 anys
FRANCISCA LOPEZ ALARCON
09 de febrer · 84 anys
RAMÓN BUSQUETS
VALLDEORIOLA
10 de febrer · 68 anys
MANUEL HARO NAVARRETE
10 de febrer · 71 anys
DIEGO TOLEDO LOZANO
12 de febrer · 64 anys
RAFAEL TORRES LOPEZ
12de febrer · 84 anys
JOSE CASTILLO PALOMINO
15 de febrer · 77 anys
RICARDO PRADA LOSADA

Bacallà
de la cuina Alis
Ingredients
· bacallà
· farina
· oli
· 1 gra d’all
· 1 ceba
· 1 carbassó
· 1 pebrot vermell
· 1 pebrot verd
· sal
· pebre
· 1 tomàquet madur
· fumet de peix

Talleu el bacallà i arrebosseu-lo amb la farina, fregiu-lo i poseu-lo en
una safata. A continuació, poseu una paella al foc amb una mica d’oli,
el gra d’all molt picat, la ceba, el carbassó i el pebrot vermell, tot tallat
en tires molt finetes. Salpebreu-ho i afegiu-hi el tomàquet madur
pelat i tallat a tires. Quan ho tingueu tot ben fregit, col·loqueu tota
la verdura sobre el bacallà, afegiu-hi una mica de suquet i espereu
que arrenqui el bull.

Recepta d’Alis Caldes
C/ Montserrat, 12
T. 93 148 05 96
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Curiositats

Mestra d’educació infantil i terapeuta sistèmica

Marta
López
Juncosa

Ha passat gairebé 30 anys dedicant-se a l’educació infantil,
primer a l’escola bressol El Dau, l’actual Els Peixets, i després a
l’escola bressol municipal Gegant del Pi. El 2011 va començar
a formar-se en creixement personal fins que ha esdevingut
terapeuta sistèmica. Aquest dimarts parlarà de la relació entre
pares i fills des de la mirada sistèmica a la Cooperativa 70.

Jordi Rius

q. pascual

· Per què vas decidir començar a estudiar pedagogia sistèmica?
Hi havia una companya al Gegant del
Pi que em parlava de la pedagogia sistèmica i em va despertar el cuquet.
Vaig anar un cap de setmana amb ella.
No crec en les casualitats. Aquell cap
de setmana va morir el meu avi i vaig
pensar que allò volia dir alguna cosa.
Allà vaig descobrir la pedagogia sistèmica i en vaig fer la formació durant
dos anys. Més tard, també vaig descobrir les constel·lacions familiars sistèmiques i també en vaig fer la formació.

“Hem d’aprendre a no
tancar-nos i estar oberts a
noves possibilitats, encara
que no sapiguem quines”

Del 19 de febrer al 04 de març de 2019

· Durant la formació, et veies impartint tallers, més endavant?
Va haver-hi un moment en què li vaig
dir a la directora de l’escola on feia formació que no em veia portant tallers
de constel·lació familiars. I em va dir
que no em tanqués les portes a res.
Hem d’aprendre a no tancar-nos i estar
oberts a noves possibilitats, encara que
no sapiguem quines. Quan vaig deixar
la direcció de l’escola bressol, no tenia
clar que m’agradaria exercir com a terapeuta. Abans de cremar-me, vaig dir
a l’Ajuntament que ho volia deixar i que
necessitava un any de dol.
· De mica en mica t’anaves decantant
cap a la teràpia sistèmica.
El juny de 2016 vaig fer obres a casa i
vaig convertir el garatge en un espai
de teràpia on faig els tallers i la teràpia

individual. L’abril de 2017 vaig començar a fer el meu primer taller
fins que vaig demanar l’excedència el juliol de 2018. Ara m’havia
d’incorporar perquè se m’acabava,
però he decidit renunciar-hi.
· Què és la mirada sistèmica?
És una mirada concreta des del punt
de vista que tots formem part d’un
sistema. Aleshores, quan et mires
una família amb aquest punt de vista,
pots veure què hi falla com a element
del sistema. Et pots remuntar als ancestres, als avis o als pares. Un infant, que potser l’etiquetem com a
TDAH i el medicalitzem –encara que
no puc obviar que hi hagi elements
neuronals i que per naturalesa neixes així i amb símptomes que no pots
evitar–, però en aquest cas quan un
nen expressa una cosa podem mirar
quina lleialtat hi ha al darrere.
· El teu paper seria el de desembolicar la troca i treure’n l’entrellat?
D’alguna manera, sí. Em defineixo
com una persona que acompanya
en el despertar de la consciència a
que estiguis millor, a que tinguis una
millor relació amb tu. Val a dir que
acompanyo en processos infants
a partir de 8 anys i alguns adolescents, però en un adult, per exemple, puc veure com a través del seu
dia a dia, amb símptomes o si li
diuen alguna cosa, se li desperta un
rebuig i no sàpiga perquè.

· Com arriba al teu espai de teràpia una persona?
Depèn de cada cas. Jo m’ocupo de
crear un context de confidencialitat,
amorós, de confiança, respectuós,
de silenci. He acompanyat processos bastant dolorosos i, en definitiva, no és retraumatitzar, sinó acompanyar, perquè la persona se senti
segura en aquell moment i senti que
allò dolorós ja ha passat.
· Has posat en pràctica la teràpia
sistèmica en tu mateixa?
Sí, i tant. Tots els mètodes que
utilitzo els he provat jo. Tot i que
no n’era conscient, he passat per
un procés terapèutic durant un
temps. He fet constel·lacions, rebirthing o renaixement... Això m’ha
fet especialitzar-me no només en
fets traumàtics, sinó que també
treballo i acompanyo des de les
parts internes el teu nen interior.
· La teva experiència, amb gairebé 30 anys amb escoles bressol,
et dona avantatge al tractar la
relació entre pares i fills?
Per a mi és un tret diferencial. A
l’escola bressol, hi havia una barrera
que no podia transgredir per passar
d’educadora a terapeuta. I això potser també va ser un punt clau per
dir que tenia més coses per donar.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

