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Jordi Rius

E

l 29 de gener es van complir 84 anys de l’entrada
de les tropes nacionals a
Caldes. Sembla una eternitat, però aquest aniversari, gravat en la memòria de molts
calderins i calderines va suposar un
sotrac per a la població, que va haver
d’afrontar amb moltes penúries la instauració d’un règim dictatorial a través d’un conflicte armat que va suposar l’enfrontament entre dos bàndols,
el legitimat per les urnes, que representava el govern legítim de la Segona República –el republicà– i el que es
va insurreccionar, bàsicament integrat
per alguns militars –el nacional.
Fa tres anys, al complir-se el 80è
aniversari de la guerra, el Museu Thermalia va dedicar la seva exposició de
Festa Major a aquest conflicte bèl·lic.
La mostra, titulada La Guerra Civil a
Caldes (1936-1939), va estar comissariada per l’historiador Eduard Puigventós.
Es tractava d’una mostra amb un
recull de fotografies, documents i veus
dels efectes de la guerra sobre la vila
de Caldes de Montbui. També incloïa
monedes de Caldes de Montbui, ja que
la vila va ser un dels municipis que es
va afegir a les emissions monetàries
oficials a través dels ajuntaments durant la Guerra Civil.
L’exposició partia de dos grans
projectes anteriors: el llibre Caldes de
Montbui 1936-1939. Entre la il·lusió i el
dol. Revolució i Guerra Civil, que van
publicar l’any 2008 l’Ajuntament de
Caldes de Montbui i l’Abadia de Montserrat i el documental Temps de Revolta 1936-1939, el segon projecte de
vídeo fet per l’Ajuntament de Caldes
de Montbui per perpetuar la memòria oral calderina.

ELS PRIMERS ANYS
DE LA GUERRA
La vida a Caldes, amb molts homes desplaçats al front, estava enrarida el 1936.
Al principi de la guerra, s’acusa un grup
de 14 calderins de pertànyer a la Falange
i d’haver fet pintades contra la Segona
República “que en aquest cas és mentida, però en realitat suposo que són
gent d’ordre i de dretes o conservadora i el que es fa és una mena de judici
a manera d’escarment públic que se
salda amb multes” explica l’historiador
i comissari de l’exposició La Guerra Civil
a Caldes (1936-1939), Eduard Puigventós.
El dimarts dia 21 de juliol del 1936,
tres dies després de començar la guerra, un grup de gent armada va fer una
foguera davant l’església de Santa Maria
de Caldes de Montbui i hi van cremar
objectes de culte i imatges, entre elles,
la Santa Majestat. Un vilatà anònim va
poder salvar de la destrucció el cap de
la imatge [posteriorment, se’n va encomanar a l’escultor Josep Rius i Mestres
la reconstrucció, que va lliurar-se de nou
a l’església l’octubre del 1939, dia de la
festa de la Santa Majestat, un cop ja acabada la guerra]. Les campanes del temple cauen i es fonen i “aleshores el recinte es reutilitza com a mercat, es
fan uns lavabos i s’intenta donar un
ús totalment dessacralitzat a l’església” diu Puigventós.
Segons l’Expedient General de
Mobilitzacions 1936-1937, que es conserva l’Arxiu Municipal de Caldes, a la
població el 7 d’octubre del 1936 hi havia
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SOCIETAT | 1936-1939

Els efectes de la Guerra
Civil sobre Caldes
El conflicte armat va comportar mobilitzacions al front, alteracions a la vida diària de la
població, una forta repressió i l’acollida de diversos refugiats i soldats als balnearis

Joves calderins republicans durant els exercicis pràctics en les primeres setmanes de la guerra. >arxiu municipal de caldes

Els 7
balnearis

es van convertir
en cases de
convalescència o
hospitals de ferits

L’església

de Santa Maria
es va transformar
en mercat municipal
i la talla de la Santa
Majestat es va cremar

Al llarg

de la guerra, van
cridar-se 21 lleves
per anar al front

uns “449 homes disponibles, entre
aquests 95 artillers, un caporal d’artilleria i 8 de diferents cossos” sobre
un total de 748 homes de 18 a 40 anys
que vivien al poble per anar al front.
Però un centenar de joves ja hi eren. Es
tractava de joves milicians que havien
seguit les columnes del PSUC, la CNT i
ERC. La creació de l’Exèrcit Popular de
la República el març del 1937 va accelerar les crides per anar al front. Al llarg
de la guerra van cridar-se 21 lleves, que
comprenien homes d’entre 38 i 17 anys.
BALNEARIS CONVERTITS EN
CASES DE CONVALESCÈNCIA
Un dels primers efectes de la Guerra
Civil a Caldes va ser la conversió dels
balnearis en cases de convalescència
o hospitals per a ferits. “En moments
de guerra, deixen de venir turistes i
aquests espais s’utilitzen com a cases
de convalescència, hospitals per a ferits o per acollir refugiats”, assegura
Puigventós. En un moment de la guer-

Les campanes de l’església van caure al pati de la rectoria després de cremar-se. > f. martí
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ra, UGT-PSUC munta al Balneri Broquetas la Casa de Repòs
Lina Òdena. Caldes comptava
amb una disponibilitat de 260
llits, entre els set balnearis que
hi havia aleshores a la població:
Hospital Santa Susanna, Broquetas, Termes Victòria (aleshores Can Llobet), Forn, Rius, del
Remei i Solà. Les persones que
van ocupar aquests llits eren soldats ferits del front, alguns carrabiners de la companyia que va
estar durant un temps a la Torre
Marimon i, a més, també hi havia
un espai dedicat als oficials.
En el decurs de la guerra,
també van arribar nombrosos refugiats, acollits en alguns balnearis i en cases particulars. “A Caldes no arriben famílies senceres,
sinó infants, sobretot nenes que
venen al principi de Madrid,
però després de Sevilla, de Biscaia i d’Astúries i ja quan cau el
Front d’Aragó, de Lleida i de la
Franja”, apunta el comissari de
l’exposició. Quan s’acaba la guerra, aquests refugiats o continuen
la seva retirada amb els republicans que van cap a França o són
reclamats des del seu lloc d’origen,
ja en bàndol nacional.

L’ENTRADA
DELS NACIONALS
L’entrada de les tropes nacionals
va ser molt diferent depenent de
la població i, en el cas de Caldes,
va tenir les seves singularitats. “A
la zona de les Serres hi va haver
certa oposició per donar temps
a les unitats que van fugint cap
a França a volar els ponts”, explica Puigventós. Hi va haver un
grup de soldats atrinxerats del
5è Cos de l’Exèrcit Popular d’Enrique Líster “que oposen resistència unes quantes hores perquè els altres tinguin temps
per anar marxant”. El balanç
d’aquesta oposició es va traduir
amb 20 baixes.
L’antic Ajuntament de Caldes va ser incendiat. Segons
Puigventós, “hi ha un moment
de confusió entre els soldats
que marxen en retirada i els
que entren”. Com que l’avanç
de les tropes nacionals el 28 de
gener s’havia quedat a les portes
de Caldes, “l’endemà, a la vila,
a les 9 del matí comença a haver-hi moviment, algú comença
a cridar ‘Viva España’ i ‘Viva
Franco’ i es comencen a penjar
als balcons banderes blanques

o nacionals...”, explica l’historiador. Els primers que passen no
són les tropes franquistes sinó les
últimes tongades de republicans
que estan fugint. “Aquests soldats que marxen, quan veuen el
panorama, s’enfronten amb la
gent que havia sortit al carrer i
cremen l’Ajuntament en retirada”, afirma Puigventós. El relat
d’aquest fet es pot consultar en
un document, que es troba a l’Arxiu Municipal de Caldes, escrit
per un Mosso d’Esquadra que va
presenciar els fets.
L’exposició La Guerra Civil a
Caldes (1936-1939) també recull el
pes de personatges que van tenir
un paper destacat en la guerra i
que estaven relacionats amb Caldes d’alguna manera. És el cas de
Francesc Gaspar i Torrus, un calderí que va ingressar a l’Exèrcit
Roig després que la República el
seleccionés per entrenar-se a la
Unió Soviètica, o d’Eduard Ragasol
i Sarrià, que va arribar a ser sotsecretari de justícia de la Generalitat el 1937 i posteriorment soldat
al front de Terol. Durant la Guerra Civil, Caldes també va acollir durant una època el que va ser secretari del PSUC, Joan Comorera.

Grup de milicians que va formar part de la columna García Oliver camí del front el 28 de febrer de 1936. > CNT
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Un veí localitza una
bomba de morter
intacta al Farell

Aquest és l’artefacte que es va localitzar recentment prop de la BV-1243. > AJ. Caldes

Juan Faragó, un veí de Mollet, va
localitzar fa prop de tres setmanes
un artefacte de la Guerra Civil que
es trobava soterrat prop de la carretera d’El Farell, la BV-1243, mentre buscava espàrrecs. “De seguida
vaig trucar a la policia local, vam
venir de seguida, els vaig portar
on vaig trobar la bomba i se’n van
fer càrrec”, relata Faragó.
A partir de l’avís del ciutadà, es va
activar el protocol d’actuació, la
policia local va avisar els Mossos i
aquests la unitat d’explosius Tedax,
els Bombers i el Servei d’Emergències Mèdiques SEM, per tal de realitzar una explosió controlada de
l’aparell, una bomba de morter
model Valero 81 mm, d’uns 40 centímetres i quatre quilos de pes que
tenia intacta tota la càrrega. Com
que la bomba de morter es trobava
en un lloc amb pendent i no era factible fer-la explotar allà, els efectius
de Tedax la van traslladar fins a la
pedrera del Pascol, prèvia autorització del propietari dels terrenys,

que en tot moment va col·laborar, i
allà van poder fer l’explosió controlada i amb les condicions de seguretat requerides.
L’alcalde de Caldes, Isidre Pineda, va lloar el gest del veí de Mollet i “el seny i la col·laboració”
amb què va actuar alertant de seguida la policia. L’alcalde ha afegit
que “intentarem parlar amb els
nostres historiadors locals perquè ens ajudin a interpretar què
és el que feia aquesta bomba de
morter al Farell”.
Anteriorment, a Caldes ja s’havien
descobert restes d’artefactes, però
ja havien explotat “encara que és
la primera vegada que ens trobem amb un artefacte amb tota
la càrrega intacta”, explica el cap
de la Policia Local, Manuel Cruz.
La troballa d’aquest tipus de bombes de la Guerra Civil encara és
relativament habitual. En els darrers anys, se n’han trobat en poblacions com l’Ametlla, Figaró,
Sant Celoni o Cànoves.
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Raül Romeva respon a Caldes amb una carta-dibuix
El Grup de Suport a Raül Romeva –de Caldes– van enviar-li una carta i fotografia a mode de felicitació de Nadal
Ivette Hijano

E

ra a principis de desembre i les festes de
Nadal començaven a
treure el cap: previsions de reunions familiars, detalls per a petits i grans, retrobaments carregats d’emotivitat
i tradicions que omplen de màgia
els carrers i les llars. També s’acostaven les festes de Nadal a Lledoners, i Raül Romeva, Medalla
d’Honor de la Vila de Caldes de
Montbui, les viuria sense gaudir de
llibertat: “Era una putada haver
de passar aquests dies a la presó,
lluny de la seva família, per culpa
d’un aberrant i arrogant desig de
venjança d’uns delinqüents amb
toga”, relaten el Grup de Suport a
Raül Romeva de Caldes.
A mitjans de desembre, els
calderins i calderines que composen el col·lectiu van decidir fer-se
una fotografia de grup “a mode
de felicitació de Nadal” per ferli sentir, d’alguna manera, el seu
suport i escalf: “Era una manera
gràfica de dir-li que encara hi
som i hi serem”.
La fotografia anava acompanyada d’una carta signada per
tothom que apareixia a la imatge
i altra gent que no va poder assistir el dia que es va prendre la fotografia, sota la placa del carrer que
porta el nom de Raül Romeva, al
costat de la plaça de l’U d’Octubre
de la vila de Caldes.
En qualsevol cas, l’escrit era
ple de paraules d’escalf en dies i
festes tan assenyalades. “Per a
nosaltres és més que una foto, és
un gest de reivindicació, un gest
més per exigir la vostra llibertat

amb paraules d’ànims i reconeixement: “Amb aquesta foto et
volem transmetre el nostre suport. Ets Medalla d’Honor de la
Vila de Caldes i un orgull per a
tots nosaltres!”
Prop d’un mes després, concretament el 14 de gener, el Grup
de Suport a Raül Romeva rebia
resposta del mateix Raül, la qual

“És un gest de reivindicació,
un gest per demostrar-te
que encara estem dempeus
i que ho estarem fins que us
tinguem lliures”

La carta-dibuix escrita per Raül Romeva des de la presó de Lledoners, en resposta a la carta d’ànims calderina. > CEDIDA

–la dels presos i preses polítiques–,
però sobretot un gest de voler-hi
continuar sent, de demostrar-te
que encara estem dempeus i que
ho estarem fins que us tinguem
lliures”.
La carta també parlava de la
sentència condemnatòria “dura i
injusta” que va dictar el Tribunal
Suprem espanyol en relació al judici del procés: “Ens ha dolgut moltíssim, però no podem defallir!
És una motivació més per continuar lluitant, i si cal, amb més
fermesa i determinació”.
Finalment, l’escrit acabava

Fotografia del grup de Caldes que es va enviar a Raül Romeva al desembre. > CEDIDA

va escriure des de la presó de Lledoners. No obstant això, la sorpresa va anar més enllà, ja que “no
vam rebre una carta normal, escrita amb paraules i prou, sinó
que anava acompanyada d’un dibuix que reproduïa la fotografia
de grup que li havíem enviat”.
DISSABTE 29 DE FEBRER,
CONCENTRACIÓ A PERPINYÀ
El Consell per la República Catalana organitza, per a dissabte 29
de febrer, un gran acte a Perpinyà
que comptarà amb la participació de Carles Puigdemont i dels
consellers Clara Ponsatí i Toni
Comín. Per tal d’assistir a l’acte,
que porta per títol ‘La República al centre (del món)’, l’ANC de
Caldes organitza autobusos. Els
tiquets poden adquirir-se els dies
19 i 26 de febrer, de 18 a 20 h, a Les
Cases dels Mestres.

MOBILITAT | INFRAESTRUCTURES

Més de 70 de mesures per millorar la mobilitat del Vallès
El Govern aposta per un model més sostenible, basat en el transport públic i els models no motoritzats
El Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya ha iniciat el procés d’informació pública del Pla Específic
de Mobilitat del Vallès (PEMV),
que proposa una setantena d’actuacions encaminades a una mobilitat més sostenible, eficient i segura, amb el transport públic com
a gran protagonista.
Les mesures plantejades en el Pla
són fruit d’un treball en què han
participat, a més de la Generalitat, administracions locals i comarcals, ens territorials i socials,
i la ciutadania.
Aquestes actuacions permetran

millorar la qualitat, connectivitat
i equilibri territorial del sistema,
augmentar l’ús del transport públic, reduir la congestió viària i incorporar les noves tecnologies en
la gestió. Les propostes, a executar
per part de la Generalitat, l’Estat
i les administracions locals, tenen
com a horitzó temporal l’any 2026.
Existeix un contrast entre ambdues comarques: d’una banda, el Vallès Occidental té menys municipis, però amb importants volums
demogràfics i comunicats per la
xarxa ferroviària així com diverses vies d’alta capacitat, i de l’altra, el Vallès Oriental, amb més

municipis, però molts d’aquests
amb baixa demografia i densitat
i amb grans entorns com la Riera
de Caldes o la Riera de Tenes o la
zona del Montseny, que no disposen d’oferta ferroviària ni de vies
de gran capacitat
Els eixos temàtics del PEMV són
sis: transport públic ferroviari, amb 18 actuacions; transport
públic per carretera, amb 7 mesures; transport privat, amb 15
propostes; mobilitat a peu i amb
bicicleta (19); i gestió de la mobilitat (9). En total, són 72 actuacions
a executar per part de l’Estat, la
Generalitat, els Ajuntaments i la

Diputació de Barcelona, amb un
pressupost estimat de prop de
2.500 milions d’euros.
ACTUACIONS PENDENTS A
CALDES DE MONTBUI
Pel que fa al transport col·lectiu
per carretera, el PEMV planteja incrementar la quota modal del bus
interurbà al corredor de la Riera de
Caldes amb Barcelona. També preveu la implantació d’un corredor
BRCAT amb la Llagosta. Es tracta d’una xarxa de serveis d’autobús acompanyats de millores infraestructurals específiques, que
permetin prioritzar el pas per als

busos, com per exemple carrils bus
o elements per donar-los prioritat
en interseccions i semàfors.
En l’àmbit de la xarxa viària, el
Pla preveu millores puntuals en la
xarxa comarcal i treure trànsit de
pas de les travesseres, la formació
de variants, o la compleció dels enllaços de la C-16 amb la BP-1503 i
la C-1413a, que connecta Molins de
Rei amb Caldes de Montbui.
D’altra banda, per millorar la
quota de la bicicleta, el PEMV preveu l’ampliació de la xarxa interurbana d’itineraris amb 120 km de
noves vies pedalables prioritzant
els corredors amb més demanda.
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NOTÍCIES BREUS

EMPRESA | OBERTURA

CaixaBank obre nova oficina a Caldes

L’alcalde, I. Pineda, amb la regidora de Patrimoni i Memòria Local C. Germà, observant les signatures del llibre. > CEDIDA

A disposició de la ciutadania el
primer llibre d’honor del consistori
El 13 de febrer es va fer entrega a l’Arxiu Històric de Caldes el primer llibre d’honor del consistori perquè el custodiï i que els vilatans en puguin tenir accés. En aquest
llibre s’hi poden trobar dedicatòries i signatures d’autoritats polítiques, culturals i socials amb mèrits reconeguts que visiten el municipi. La primera signatura que
apareix en aquest primer llibre d’honor és la del president de la Generalitat Josep Tarradelles, durant una visita que va fer a Caldes el 14 d’agost de 1978, poc després
de tornar de l’exili. Algunes de les firmes que s’hi poden
trobar són les d’Heribert Barrera, Joan Rigol i Ernest
Benach, com a presidents del Parlament de Catalunya;

Jordi Pujol com a president de la Generalitat; Raül Romeva com a diputat del Parlament Europeu o altres personalitats que representaven els agermanaments entre
Caldes i les poblacions de Taunusstein i Saint Paul-lèsDax. Les últimes signatures que apareixen a les pàgines
del llibre són les fetes per Roger Torrent, com a president del Parlament de Catalunya durant la seva visita el
25 de novembre de l’any 2018, i Chakir el Homrani, conseller de Treball i Afers Socials i Famílies, el 9 de febrer
del 2019. Aquest recull de firmes és fruit de la invitació
que l’alcaldia fa a la persona rebuda perquè deixi constància del seu pas per la vila.

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS | TAULA DE TURISME

S’aproven les propostes definitives per al 2020
Les sis accions de dinamització del sector es finançaran amb la
dotació dels 20.000 € derivats dels Pressupostos Participatius
Una quinzena de representats d’establiments comercials
i del sector turístic de Caldes, juntament amb tècnics i
regidors de l’Ajuntament de la vila, van celebrar, dijous
6 de febrer, una nova trobada de la Taula de Turisme.
En la reunió, els assistents van escollir les propostes de
dinamització del sector que finalment es duran a terme
al llarg d’aquest any, arran els Pressupostos Participatius i amb una dotació econòmica de 20.000 €.
De les 12 propostes plantejades en anteriors trobades,
la Taula de Turisme –a partir d’un sistema de votació i
acumulació de punts– n’ha seleccionat 6.
La proposta més votada, que va comptar amb 79 punts,
va ser la celebració i promoció de la 5a edició de la Via
del Pintxo, acció per la qual s’han pressupostat 5.000 €.
La segona proposta més popular ha estat una primera
fase d’unes Jornades del Tomàquet, la qual necessitarà
1.950 € per realitzar-se. Les altres accions que es duran

a terme el 2020 són l’edició de càpsules de vídeo promocionals del poble i la promoció a les xarxes socials, l’adquisició de 200 damassos de l’Escaldàrium, la posada en
marxa d’una nova campanya promocional i, finalment,
l’edició de plànols desplegables per a senderisme disponibles en quatre idiomes.
Aquestes són les actuacions que han estat assignades
per als Pressupostos Participatius. Però l’Ajuntament
puntualitza que “això no vol dir que les propostes amb
menys votació no es puguin portar a terme a través
del finançament directe de la regidoria o en els propers anys”, segons un comunicat del consistori tramès
el mateix dia. De fet, d’entre les propostes no escollides
destaca una campanya de llançament de cuina termal
a botigues i restaurants calderins, proposta que la Regidoria de Turisme i Termalisme “veu amb molt bons
ulls i no descarta continuar-hi treballant”.

CaixaBank ha obert a Caldes de Montbui una oficina Store, el nou
model d’oficina creat per l’entitat per oferir un servei innovador i adaptat als nous comportaments dels clients. L’espai, que ocupa més de 340
metres quadrats, està situat al número 2 de l’avinguda Pi i Margall.
L’entitat bancària ha apostat per la innovació a través de les característiques físiques de les seves oficines. Són espais més grans, situats en zones comercials de referència a les àrees urbanes, amb més
treballadors, més serveis i obertura ininterrompuda matí i tarda de
dilluns a dijous. El nou model d’oficina també elimina les barreres físiques entre clients i empleats, i permet concertar cites personalitzades amb gestors experts.
Amb aquesta obertura, ja són 167 les oficines Store que CaixaBank
disposa a la direcció territorial de Barcelona i és la vuitena oficina
del Vallès Oriental.

SUCCESSOS | INCENDI

Una explosió de bombona de gas
causa una dona ferida de caràcter lleu
Dijous 6 de febrer al migdia, Caldes de Montbui tornava a ser notícia per la nova actuació dels Bombers de la Generalitat de Catalunya,
aquesta vegada, per una explosió d’una bombona de gas a un habitatge del passeig del Remei.
Eren les 14.40 hores quan es donava l’avís i els cossos d’emergències socorrien l’incident: un petit incendi en un pis de la 3a planta del
número 63 del passeig del Remei. La causa, segons van fer públic
els Bombers, va ser una explosió de la bombona de gas situada a la
cuina de l’habitatge. Ràpidament s’hi van desplaçar tres dotacions
de bombers, a més d’efectius de la policia local de Caldes i dues ambulàncies del SEM. Aquests últims van poder evacuar l’única ferida
de caràcter lleu que s’hi va trobar i traslladar-la a l’Hospital de Mollet. L’arquitecte municipal també va acudir al lloc dels fets per revisar l’estructura de l’immoble.
El petit incendi va apagar-se amb facilitat i immediatesa, però no es
van poder evitar els desperfectes als envans i al fals sostre, que van
quedar-ne afectats.

RECOLLIDA DE RESIDUS | CAMPANYA

‘El vidre que es llença al gris, no va al gris’
L’Ajuntament de Caldes s’ha sumat a la campanya de sensibilització sobre la recollida selectiva de residus que des del 20 de desembre està efectuant la Generalitat de Catalunya. La nova iniciativa
pretén fomentar la separació correcta dels residus que es generen
animant la ciutadania a llençar els residus al contenidor de la fracció corresponent.
La campanya, que va signada amb l’eslògan “Reciclem Bé. Separem
bé”, presenta diverses gràfiques en què es mostren els diferents contenidors de residus i va adreçades a tots els àmbits de la societat, des
de la ciutadania a, també, les empreses i institucions.
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FEINA | PLANS D’OCUPACIÓ

Disset veïns de Caldes s’incorporen al mercat de treball

Dues treballadores fent tasques de manteniment al parc de l’Estació. > i. HIJANO

Dotze persones de perfil administratiu, un auxiliar TIC (Tecnologia
de la Informació i la Comunicació),
un operari d’esports, dues dones
que fan tasques de manteniment
del mobiliari urbà a espais verds
del municipi i un peó de brigada de
jardineria. Aquests són els 17 perfils professionals de les persones
(majoritàriament residents a Caldes) que treballen en plans d’ocupació a l’Ajuntament calderí des de
finals de l’any passat.
“Des de l’Ajuntament de Caldes
volem donar la benvinguda als
17 nous companys que ens ajuden a millorar el poble, procedents dels plans d’ocupació”,
explicava David Través, regidor
d’Indústria, Empresa i Treball,
que afegia que “s’hi han invertit
300.000 €, una quantitat molt
important, però que al final, es

tracta d’un win to win: d’una
banda, donem la oportunitat de
feina a persones que abans estaven a l’atur, i de l’altra, ells ens
ajuden a millorar el municipi”.
Els plans d’ocupació són subvencionats per la Diputació de Barcelona, dels quals en corresponen 12
amb una durabilitat de nou mesos
cada un, pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), que ha
ofert les dues places de manteniment amb una durada d’un any,
i pel Consell Comarcal del Vallès
Oriental, del qual correspon la
plaça de peó per a sis mesos de
duració. Pel que fa a aquest últim,
“resulta especialment interessant perquè no només fan la
feina sinó que també se’ls ofereix
formació”, puntualitzava Través.
Una vegada finalitzin els plans
d’ocupació, no hi haurà opció de

renovació per a aquestes places.
“Aquesta és la part negativa i
que va en contra nostra: durant
els primers mesos els estem ensenyant, després ens retornen
molt, i un cop acabat, els hem
de deixar anar”, explicava el regidor.
No obstant això, “sempre que
puguem, des de l’Ajuntament
seguirem apostant pels plans
d’ocupació” sentenciava Través.
També des de la vesant positiva,
els nous treballadors han valorat
molt positivament la nova oportunitat de feina: “Després de tants
anys aquí, és la primera vegada
que tinc la oportunitat de treballar, i de fer-ho tant de gust”,
explicava Aladir Pereria, una de
les noves treballadores que mantenen el mobiliari urbà dels espais
verds de Caldes, d’origen brasiler.

MEDI AMBIENT | RESIDUS

Carerac Verd segueix denunciant els abocaments a La Borda
Carerac Verd segueix pressionant
el consistori calderí en relació amb
els abocaments que l’empresa
GDP Recycling Process SL
sembla continuar duent a terme
a Caldes. Després de Can Cararac
i al Pla d’Aguilar, ara “al sud
del polígon de La Borda s’hi
estan efectuant moviments i
abocaments de terres”, publicava
la plataforma el 30 de gener. Una
setmana després, el col·lectiu
piulava que “continuen els

abocaments i continua el silenci
de l’Ajuntament”, i reclamava al
consistori que “informi si existeix
llicència municipal” i actuar-hi
en conseqüència.
En representació a l’Ajuntament
de Caldes, el regidor d’Urbanisme,
Jordi Martín, ha declarat que “ens
constava el moviment de terres
i s’ha iniciat un expedient de
disciplina urbanística que
té per objectiu restablir la
legalitat urbanística allà on no

s’estigui complint”. En aquests
moments, tècnics municipals estan
treballant en aquest expedient,
en què s’acabarà determinant
si aquests moviments de terres
són o no legals, “i en cas que
no ho siguin, quines accions
hauran de prendre les persones
responsables dels moviments
per restablir la legalitat
urbanística i si hi ha cap tipus
de sanció darrere d’aquests
moviments”.

Abocaments al polígon de La Borda, el 13 de febrer.> @CARERACVERD
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ERC Caldes de Montbui

Comencem les
obres del Pavelló
del Bugarai

E

l govern municipal està
fent una clara aposta per les inversions
en equipaments esportius des de fa anys.
No són paraules buides, són millores
i inversions concretes que es poden
gaudir en els equipaments esportius
públics. Tenim un poble de 17.800 habitants molt actiu i això fa que els usos
de les instal·lacions on es practica esport siguin molt alts, gairebé a ple rendiment a tots els pavellons municipals.
I els més de 3.500 socis del Club Natació Caldes que fan ús del Complex Esportiu de les Cremades (piscines, activitats dirigides, gimnàs, raqueta...).
Davant d’aquesta realitat, en els anys
2015-2019, i pel que fa només a millores dels equipaments de gestió directa, la Regidoria d’Esports va comptar
amb un pressupost de 170.000 €. Entre
moltes actuacions fetes es va canviar
l’enllumenat, la megafonia, l’acumulador d’aigua sanitària i el paviment del
Bugarai. Al camp de futbol municipal
es van substituir els focus, el cautxú a
la gespa, la megafonia i el sostre al local.
A Les Cremades també es va posar
nou enllumenat, nou paviment, es van
penjar els murals turístics (per convidar a visitar el poble) i degoters. A
Torre Roja es va fer un nou túnel de
sortida a la pista, nova megafonia,
substitució de peces de terratzo, la
porta de sortida d’emergència, nous
marcadors... I mentrestant, anaven
prenent forma els projectes i passant
els tràmits burocràtics de les licitacions per les obres.
Unes obres que fa uns mesos que comencen a ser una realitat. Ja s’estan
construint els nous vestidors del Bugarai després de 4 anys d’intensos treballs administratius. A l’estiu (setembre del 2019), ja va veure la llum la nova
pista del pati de l’IES Manolo Hugué,
amb un cost de 149.000 €, on s’hi practica hoquei i patinatge artístic, i que
també utilitzen els educadors de carrer. Ara treballem en el projecte per fer
la coberta tan demanada per les entitats i a què ens vam comprometre destinant 200.000 € més. Per últim, aquest
2020 seguirem fent fortes inversions
esportives amb la reforma del pavelló
de Torre Roja, que consisteix en la millora de la ventilació i l’aïllament, un nou
terratzo, la millora dels vestidors i millora energètica amb la connexió a la
central de biomassa (possibles plaques
solars). Per a tot això, tenim una partida reservada de 300.000 €. I per últim,
també comencem a treballar en la licitació per canviar la gespa del camp de
futbol municipal, per al qual tenim una
partida reservada de 300.000 €.
Ens seguirem esforçant perquè
estem segurs que practicar esport
és fer salut i apostar per la cohesió
social del nostre poble!

PSC Caldes de Montbui

El pols de
l’associacionisme
calderí

D

es del mes de setembre passat, el grup
municipal del PSC
de Caldes estem reunint-nos amb entitats, associacions, moviments socials i amb tota persona que vulgui
tractar algun tema amb nosaltres.
La finalitat d’aquestes reunions és
poder prendre el pols al panorama associatiu de Caldes. Recollir
les seves inquietuds, necessitats,
projectes de present i de futur. De
la mateixa manera, aprofitem per
compartir les nostres propostes
per fer realitat el Caldes que volem,
respondre qualsevol dubte sobre
els nostres posicionaments i posar
mà estesa a tots els col·lectius a
l›hora de representar la seva veu
al nostre Ajuntament.
Entenem que la millor forma de
complementar el nostre programa
electoral a l’hora de fer propostes
als pressupostos municipals o autonòmics és amb les nostres entitats,
que ens aporten visions i coneixements molt diversos sobre la nostra població. Per això algunes de les
esmenes al pressupost municipal
d’enguany ja sortiran fruit d’aquestes trobades. I la nostra intenció és
seguir fent-ho durant els anys vinents, mantenint, així, un contacte proper i humà amb el nostre associacionisme.
Recordeu que podeu contactar
amb nosaltres per Twitter @psc_
caldes i Instagram psc_caldesdemontbui. També podeu enviar-nos
missatges a caldesdemontbui@socialistes.cat.

CUP - Caldes

L

Junts x Cat - Caldes de Montbui

Patinets i altres
andròmines

libertat preses i
exiliades polítiques!

D

es d’aquesta tribuna volem fer palesa
la problemàtica que
suposa l’increment
exponencial de la
circulació de vehicles de mobilitat
personal (VMP) a la nostra vila.
En diferents ocasions en els plens,
des del nostre grup municipal i per
part d’algun ciutadà a títol personal, s’ha interpel·lat al govern municipal respecte d’aquest tema, fent
evidents diferents exemples de les
situacions de perill que es generen
en moltes ocasions per la seva utilització a la via pública de forma inadequada, ja que és ostensible que
en els darrers anys tots hem sigut
coneixedors de la creixent accidentalitat d’aquest vehicles, en alguns
casos amb resultat de mort.
Tot i que, ara per ara, no hi ha cap
normativa general que en reguli l’ús, la DGT ha publicat una instrucció transitòria amb els criteris que defineixen com fer-ne un ús
adequat. Aquesta instrucció haurà
de servir fins que la Unió Europea
publiqui la normativa definitiva.
En aquest sentit, ens trobem amb
el següents fets objectius pel que fa
referència a aquest tema a Caldes.
Tenim per una banda l’Ordenança Municipal de Circulació i Mobilitat del 2014, que en parla a l’article 16 sota l›epígraf “Circulació
amb Segway i altres vehicles similars” i per l’altra un Estudi de Mobilitat Urbana Sostenible EMUS i
un Pacte per la Mobilitat amb diferent evolució i accions puntuals des
del 2016 que tracten sobre la implementació de carrils bici per incentivar canvis d›hàbits en mobilitat i
fomentar els desplaçaments a peu
i en bicicleta en lloc de l›ús del vehicle privat.
Vista la situació, entenem que és
urgent, i així ho seguirem fent evident en totes les nostres intervencions, que des del govern municipal
s’abordi aquest tema amb caràcter
preferent per tal de generar una
normativa, com ja s’ha fet en altres
ajuntaments, que reguli de forma
adequada i concreta les normes d’ús
i circulació d’aquest ginys i que es
faci una campanya de divulgació i
educació vial específica adreçada
als centres educatius, al teixit associatiu i a la ciutadania en general.

PPC Caldes de Montbui

Ofensiva de la Generalitat contra la llibertat
l’equitat i la qualitat
del sistema educatiu

D

es del nostre grup
municipal sempre
hem defensat aferrissadament l’escola
pública, però el que
no volem és defensar una escola
en detriment d’una altra, per això
des del nostre grup entenem que el
projecte de decret de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió dels centres
de servei d’educació de Catalunya
mostra l’ofensiva de la Generalitat
contra la llibertat l’equitat i la qualitat del sistema educatiu. Establir
el nombre de places de la concertada abans de saber quantes famílies
volen portar-hi els seus fills ataca
de manera directa el dret d’escollir els centres docents dels pares
i les mares.
La Generalitat té l’obligació de garantir el dret dels pares a triar el
centre docent que millor respongui
a les seves preferències.
Les concertades són una garantia d’un sistema equilibrat, sense
aquestes, proliferarien les escoles privades, cosa que ampliaria
la desigualtat social. No són diners per a la privada, com diuen
alguns; són un estalvi per millorar
també la pública. Per tant, la Generalitat no sols ataca la llibertat,
també l’equitat.
La clau del problema són les prioritats equivocades del govern de la
Generalitat. És el govern autonòmic amb més despesa política i un
dels que menys aposta per una inversió social com l’educació. Quan
les necessitaven per al procés secessionista, la Generalitat exigia el
suport d’aquestes escoles, les utilitzen i les maltracten.
L’infrafinançament públic de l’educació és conseqüència d’uns governs de la Generalitat que durant
anys i anys han oblidat els pilars
fonamentals d’una societat oberta i moderna com són l’educació,
la sanitat o la seguretat.
El PPC fa seves les reivindicacions
d’associacions de famílies i d’escoles que demanen més finançament
i que no es limiti el dret a triar el
centre escolar.
Defensarem els drets dels pares i
les mares; exigirem la compareixença del conseller Bargalló i la retirada del decret, ja que s’estaria
violant un dret fonamental recollit en l’article 27 de la Constitució espanyola, i la negociació amb
el sector educatiu, també amb les
escoles concertades.
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En resposta a l’escrit
signat per N. S. H

Incapacitat o complicitats

> Anna Ayguasanosa*

> Carerac Verd

Hem llegit amb atenció l’opinió publicada al Calderí el 4 de febrer de la persona que firma amb
les inicials N.S.H. Entenem que l’ingrés d’una
persona estimada en una institució sempre suposa un trasbals. Lamentem la situació que es
va produir i ens sap greu que no fossin suficients
les mesures que l’equip i la direcció van prendre per pal·liar les circumstàncies exposades.
Les fundacions Santa Susanna ofereixen serveis per atendre el procés d’envelliment i de malaltia de les persones de Caldes i el seu entorn.
Hem deduït que la queixa fa referència a una
persona atesa a la Fundació Sociosanitària, tot
i que anomena la residència.
Les places sociosanitàries ofereixen places
concertades amb el Departament de Salut a
les persones amb malalties cròniques complexes i avançades, prèvia valoració dels equips
de salut externs, amb uns objectius terapèutics
establerts. I quan són ateses al nostre centre,
són tractades amb respecte i professionalitat.
En el cas de final de vida, disposem de 5 habitacions individuals per oferir al pacient i a la seva família viure els últims moments en intimitat. Però
no sempre és possible. Tot i això, garantim espais d’intimitat a la persona que s’està morint i
proposem alternatives al company/a d’habitació.
Estic convençuda que l’equip de professionals de la Fundació Sociosanitària Santa Susanna continuarà exercint la seva tasca
assistencial, acompanyant el procés de malaltia i el seu final, amb humanitat i rigor.

Com ja sabeu bé, mentre els diferents equips de
Govern miràvem a un altre costat, des de fa més
de 30 anys el terme de Caldes s’ha usat com abocador de terres i altres residus d’origen desconegut. Malgrat les reticències dels governants, vilatans de Caldes han aconseguit ara fer aturar les
activitats il·lícites que es duien a terme a l’explotació de GDP Recycling a Carerac i ara trasllades
al Pla d’Aguilar.
Ara toca el torn a un nou abocador de terres a la
Borda. Des de 17 de Gener de 2020 fins l’actualitat, hem denunciat a l’ajuntament l’abocament de
terres al polígon de la Borda. Abocaments executats per GDP Recycling Process. Hem enviat repetides notes per correu electrònic als responsables
de l’Ajuntament notificant abocaments i hem presentat una Instància sol·licitant formalment informació sobre la llicència de l’esmentada activitat.
Dates:
• 17/01/2020. Notificació abocaments amb imatges
• 27/01/2020. Instància sol·licitant informació
sobre llicència d’activitats.
• 31/01/2020. Notificació amb imatges
• 04/02/2020. Notificació abocaments amb imatges
• 06/02/2020. Notificació abocaments amb imatges
• 07/02/2020. Notificació abocaments amb imatges
• 12/02/2020. Notificació abocaments amb imatges
• 14/02/2020. Notificació abocaments amb imatges
Hem posat sistemàticament la informació i imatges al Twitter, Instagram i Telegram
Mentre l’equip de govern mira a un altre costat i no respon, abocaments incontrolats segueixen produint-se.
Quin és aquest poble ? Qui governa al nostre poble
? És aquest el poble que volem ?

* Directora de F. Sociosanitària Santa Susanna

L’Instagram de Caldes de Montbui

@sdorelst

@carlos_rugu

@_albavidal_

@johnsendrass

@termesvictoria

@jordilopezordax
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Johnny BigStone & Sweet Marta, la nova proposta de El Bar
El dissabte dia 21 de febrer a les 22.30 h actuarà el duet acústic Johnny BigStone & Sweet Marta, que
amb el seu blues i música tradicional americana ens traslladaran a finals del segle XIX per representar cançons d’esclaus afroamericans, caracteritzades pel seu aire melancòlic. El duet interpretarà artistes com Jazz Guillum, Sonny Boy Wiliamson, Reverend Gary Davis, Blind Lemons Jefferson i Blind
Blake, entre d’altres. Country blues, Delta & Piemont blues i folk blues són alguns dels estils que interpretaran aquest duet al cicle de concert i copa que ofereix els divendres El Bar de Robert de Nola.

cultura popular | xerrada

“Vosaltres heu vist mai un
gegant amb pantalons?”
La Colla Gegantera de Caldes va explicar els seus orígens i alguns secrets de figures i vestuari, entre d’altres
Marta Puigdueta

D

issabte al vespre, en el marc
del cicle ‘Parlem de Cultura Popular’, la Colla Gegantera de Caldes va exposar al Casino els seus orígens i la seva
evolució. Júlia Mur, secretària de la colla, va
explicar el funcionament de l’entitat, vertebrada per famílies que volen assegurar que
els gegants continuen dansant pels infants.
Per entrar a la colla només cal acostar-se
als membres durant una actuació i assistir
a les trobades amb compromís. Actualment,
la colla ja no fa assajos, ha optat per transmetre la seva essència directament a plaça.
Ara bé, sí que es mantenen els assajos musicals, per tal d’oferir un bon espectacle de
gralla i de percussió.
L’entitat, com la majoria, s’organitza
amb les figures de cap de colla, secretari/a,
tresorer/a i vocal, els encarregats de la gestió
administrativa i pràctica de la colla. Aquests
càrrecs comporten més involucració i tasques com ara la relació amb les administracions i la gestió de les trobades geganteres.
Les ballades de gegants funcionen a través d’intercanvis, les colles es conviden les
unes a les altres i sempre saben que acceptar
una invitació d’un altre municipi vol dir que
els gegants d’aquests, al seu torn, ballaran a
Caldes de Montbui. De fet, les figures calderines tenen molt èxit i la colla gegantera rep
moltes invitacions. Ara bé, no sempre hi ha
prou gent i la colla ha acordat fer una trobada al mes. La pròxima que faran serà el 8 de
març a Santa Perpètua de Mogoda.
Durant la conferència la colla va voler
deixar clar que ser geganter no implica
només “passejar els gegants”. Una trobada
de gegants comença amb una sortida conjunta de Can Farellàs. Un cop arribats al
poble amfitrió, s’ofereix un àpat a la colla
convidada i es procedeix amb la ballada.
D’ON VE LA FALDILLA?
El vestuari de la Colla Gegantera de Caldes de Montbui té una característica gairebé única: els seus membres ballen amb
una espècie de faldilla escocesa. Durant
la conferència van explicar que la decisió de vestir així va venir d’aquest raonament: “Vosaltres heu vist mai un ge-

Membres representants de la Colla Gegantera de Caldes amb la regidora de Cultura, Laia Cuscó, durant l’acte de dissabte al Casino. >j. serra

gant amb pantalons?”. Per aquest motiu,
doncs, es va decidir vestir amb faldilla tant dones com homes, grans i petits.
L’ORIGEN
El febrer del 1964, el director de l’aleshores
Setmanari Montbui, Vicenç Rifé, va tenir la
idea que Caldes tingués gegants. De manera
que va fer una crida a través del rotatiu i per
a l’edició número mil de la revista. La proposta va tenir molt bona acollida entre la població i es van construir els primers gegants.
Ramón Ramino, membre de la colla, va explicar l’evolució de les figures dels gegants.
En Farellàs, hereu de Can Farell, i la Guisla,
la primera baronessa del Castell de Montbui, van ser les persones triades per representar Caldes de Montbui. Les figures es

van fer a partir d’una imatge de l’arxiu històric de Caldes, una novetat per a l’època,
quan tot eren motlles, aquestes figures van
ser úniques. De fet, és molt habitual sobrar
gegants centenaris amb la mateixa cara.
A la Festa Major del 1964 es van estrenar les figures de cartó pedra i de fusta
encarregades a Barcelona. Ara bé, no
va ser fins al 1992 que va néixer la colla
i Ramon Soler els hi va posar música.
Pels trenta anys de la colla, van decidir fer una
nova figura: el Lleó. Més endavant, es van afegir els gegantons de la plaça Catalunya, que
pertanyen a la seva associació de veïns, i els
capgrossos, que ara ja en són nou, dedicats als
oficis. L’últim capgròs que s’ha fet és aquell
dedicat al fotògraf local, Guillem Ayora, i l’últim gegant que s’ha fet és en Guillàs, que re-

presenta un geganter i per això porta un Farellàs petit a la mà, perquè és un portador.
El 2017, la colla va estrenar gegants
nous, repiques millorades del Farellàs i
la Guisla però molt més lleugeres, fetes
de fibra de vidre i d’alumini a Cardona.
La conferència es va cloure amb una investigació sobre la figura del Gegant del Pi. Júlia
Mur va explicar la relació entre la cançó i la
llegenda a través d’una investigació que provava d’aclarir si la cançó del Gegant del Pi feia
referència al de Caldes o al de Barcelona.
El Casino de Caldes, en la seva programació d’enguany, ha apostat per la divulgació de la cultura popular del municipi. Abans
dels geganters, castellers i sardanistes ja havien passat per la Sala Gran per presentar
la seva tasca.

Del 18 de feb al 02 de març de 2020
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festes | carnestoltes 2020

novetat editorial | escola oficial d’idiomes

‘Je m’appelle personne’

Nou circuit de Carnaval
El ninot fa una crítica als valors de la societat actual
Dissabte 22 de febrer Caldes celebrarà la
festa de Carnaval, però enguany ho farà
amb un nou recorregut. La Rua començarà a les 17 h a la Pista Esportiva del Bugarai, on les comparses faran el ball inicial;
cap a les 18 h començarà la desfilada que
travessarà el municipi, passant pels carrers
Maria Aurèlia Capmany i Montserrat Roig,
l’avinguda Pi i Margall, i els carrers Major
i Bellit, fins a acabar a la plaça de la Font
del Lleó. En aquest punt, previst cap a les
19:30 h, es gaudirà de la tradicional xocolatada calenta per a tothom, el lliurament
dels premis i la crema del ninot, el Rei de
Carnestoltes, que com sempre anirà a càrrec del Ball de Diables de Caldes.

EL NOU REI DE CARNESTOLTES
Com cada any, els alumnes del Taller d’Art
Manolo Hugué, 150 infants d’entre 4 i 7
anys, han participat en el disseny i la construcció del ninot de Carnestoltes. El rei de
la festa –que es cremarà al final– està representat per un personatge femení de
color blau (una dona que no pertany a cap
cultura en concret), i a cada mà porta una
mena de balança, amb un braç més alçat
que l’altre. En el braç més alçat hi ha la representació del que més es valora en la societat actual: diners, poder o consumisme.
A la mà més baixa hi ha representat el que
caldria valorar més, aspectes com l’ecologia i el respecte pel planeta.

Je m’appelle personne o ‘el meu nom és ningú’,
la traducció correcta en català, és el títol del
primer llibre publicat de la calderina Marta
Devesa. Aquesta publicació és el resultat
d’un projecte de final de curs de francès de
l’Escola Oficial d’Idiomes.
Aquest llibre és una història d’amor, “però és
molt diferent de les que estem acostumats
i acostumades” segons l’autora. El que crida
l’atenció des d’un principi és que el Zenit, el
protagonista, no és una persona, no és un
noi, sinó és un maniquí petit dels que venen
a l’Ikea. I de sobte, s’enamora de l’Alice, una
noia misteriosa i molt tímida perquè en cap
imatge mostra el seu rostre, no li agrada. Això
també crea certa expectativa i voler saber qui
és. “Sobretot quan vaig escriure la història
tenia moltes ganes de recalcar que hi ha
moltes maneres d’estimar i que totes són o
haurien de respectar-se i acceptar-se” recalca l’autora. També “parlo una mica d’estimar-nos a nosaltres mateixos i mateixes i no
convertir-nos en com volen que siguem els altres. I igual, estimar els altres tal com són”
ens explica la Marta. En aquest llibre el textos estan acompanyats d’unes “imatges molt
divertides i que també fan més fàcil seguir
la història, però crec que combinar els dos

Marta Devesa amb el seu primer llibre. > CEDIDA

arts és molt millor, i a part aprens francès”
detalla Devesa. De moment, el llibre només
es pot trobar a la biblioteca de l’Escola Oficial d’Idiomes de Sabadell, i està disponible per
als alumnes que hi estudien i pels socis de la
biblioteca, però la voluntat de la Marta és que
en un futur el llibre pugui arribar a més gent.

Presentació del llibre ‘El jardí de l’horta termal’
L’any 2013 l’Ajuntament de Caldes va encarregar un projecte per a la reactivació del sistema
de rec de les hortes termals a causa de la demanda dels hortolans per regar les hortes amb aigües netes recollida a la Taula d’Espais Públics del mateix any. El projecte de canalitzar les aigües brutes, basat en la recuperació del patrimoni de l’aigua termal, també va rebre el Premi
Europeu de l’Espai Públic Urbà l’any 2016. El llibre El jardí de l’horta termal, que es va presentar el dia 5, està escrit en català i anglès i ha estat editat per dpr-barcelona i la Diputació de
Barcelona i vol fer valdre la connexió entre l’espai urbà i el natural del municipi, l’aprofitament
del cicle de l’aigua termal i el sanejament del reg. Les autores d’aquest llibre, Marta Serra i
Elena Albareda, sòcies cofundadores de Cíclica Arquitectura i dissenyadores del projecte juntament amb Jordi Calbetó de Cavaa Arquitectes, també valoren la feina i l’empoderament de
les persones que treballen les parcel·les de l’horta que va engegar el col·lectiu dels hortolans.
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Comencen les obres dels nous vestidors del Pavelló Municipal Bugarai
A inicis d’aquest mes de febrer van començar les obres dels nous
vestidors del Pavelló Municipal Bugarai. Aquesta nova ampliació de l’equipament esportiu tindrà una durada aproximada de
8 mesos, tot i que no significarà l’aturada de l’activitat habitual a la pista esportiva.
El projecte dels nous vestidors consisteix en dos mòduls que
ocuparan una superfície total de 465,90 m2, els quals s’adossa-

ran al pavelló, i que permeten l’accés directe dels esportistes a
la instal·lació sense passar pel carrer.
L’Ajuntament reconeix la necessitat d’aquesta obra, atenent
l’augment més que considerable del seu ús al llarg dels anys:
“s’ha passat dels 1.000 usos setmanals l’any 2003 a entre
1.600 i 2.000 cada setmana en l’actualitat”, informava el consistori en la presentació de les obres, el dilluns 10 de febrer.

futbol sala | trajectòria

Clàudia Hernàndez: una
campiona de futbol sala precoç
Amb 15 anys ja ha guanyat dos campionats nacionals amb la Selecció Catalana i ja és internacional per Espanya

Albert San Andrés

E

n els últims anys estem
molt acostumats a
veure esclatar el talent
de joves que debuten
en categories esportives professionals, i són exemple per
a altres esportistes de la mateixa
edat –o fins i tot més grans– que
volen arribar al cim. Una precocitat que s’ha instal·lat en l’esport
modern, àvid de nous talents per
incorporar en la seva maquinària.
Dins d’aquest món, en què el
talent, la perseverança i el sacrifici de l’esportista sovint no transcendeix a la gran opinió pública
–que només es queda amb el que
veu sobre un terreny de joc– trobem un bon grapat d’esportistes
que lluiten diàriament per arribar
al punt més alt i poder viure com
a professionals del seu esport favorit. Aquest és el cas de la Clàudia
Hernàndez, una de les més fermes
promeses del futbol sala femení i
que ja ha estat dues vegades campiona d’Espanya amb la Selecció
Catalana en categories inferiors.
La Clàudia, de 15 anys, ja sap el
que és viure de l’esport professional,
ja que és filla del Jaume Hernàndez,
ciclista professional (1996-2003)
i posteriorment fisioterapeuta de
ciclistes com Purito Rodríguez a
l’equip Katusha, entre d’altres. Tenint un exemple tan a prop és fàcil
conèixer els pros i contres de voler
arribar al professionalisme, i més
quan tens qualitats suficients.
L’ara portera del primer
equip del CN Caldes de Segona
Nacional –sí, la segona màxima categoria a Espanya– va començar
per casualitat en això del futbol. La
seva família va escollir l’extraescolar de multiesport a l’escola, per no
encasellar-la en cap disciplina en
concret i que fos ella qui escollís
el que més li agradés. Va ser, però,
en un torneig escolar Rosario Sán-

Ha aconseguit

la victòria en la final sub16 després de superar
Madrid per 0-5. Aquest títol
li ha obert les portes de la
selecció absoluta sub-19

chez que va debutar per casualitat
en la porteria d’un equip de futbol.
Va ser una mica com en aquell capítol dels Simpson en què la Lisa
s’enfronta al seu germà i refusa tot
els objectes que aquest li llança,
passant a ser la portera perfecta.
Analogies a banda, Hernàndez va
descobrir el seu talent per defensar la porteria i aviat va començar
a fer camí en el benjamí mixt del
CN Caldes, amb només nou anys.
Va seguir creixent fins a l’infantil,
categoria en què l’esport deixa de
ser mixt per dividir-se en masculí i femení, i en què la Clàudia va
haver de prendre una de les primeres decisions de la seva curta
carrera esportiva.
Ja amb un campionat d’Espanya infantil sota el braç, aconseguit
amb la catalana a Galicia, havent
superat Madrid per 2-0, la Clàudia
va decidir deixar el club del seu
poble per fitxar per l’AE Les CortsUBAE, una mena de Barça en cate-

La portera calderina va aconseguir el segon campionat d’Espanya amb la
Selecció Catalana de futbol sala famení. > cedida

gories inferiors al qual tothom vol
anar. Tot i que els pros i contres donaven com a vencedors els contres,
l’amistat amb algunes de les jugadores amb qui va compartir pista
amb la selecció i la idoneïtat de la
samarreta de Les Corts van pesar
més per a la portera.
Arribar a l’equip barceloní,
però, era una manera d’hipotecar
el seu futur en la selecció, ja que
només poden anar un màxim de tres
jugadores per conjunt i l’equip verd
ja omplia la llista amb tres jugadores de camp. Tot i així, l’esperança
d’aconseguir els diversos títols en joc
va tenir un pes molt específic.
Però en l’esport mai es pot assegurar res i els títols no van arribar, com s’esperava en l’equip
Mamut. Buscant l’opció més lògica, la portera va tornar al seu
conjunt bressol, en què el primer
equip havia aconseguit recentment
l’ascens a la divisió de plata.
Les noies entrenades per
Javi Reyes i Frida Mateu van acollir-la de nou i va passar a ser una
de les peces clau de la temporada d’èxitque estan completant les
nedadores, que ocupen la vuitena
posició després d’haver empatat
a tres contra el Futsal Aliança de
Mataró en l’última jornada.
La titularitat en l’equip calderí li va garantir tornar de nou a la
catalana, amb què va aconseguir
la victòria a la final sub-16 després
de superar el combinat madrileny
per 0-5 a la Ciutat Esportiva de
Las Rozas. Aquest títol li va obrir
les portes de la selecció absoluta sub-19, amb què va viatjar a les
illes Açores per disputar un parell
d’amistosos i agafar rotage per a futurs compromisos internacionals.
La precocitat d’una campiona de 15 anys que encara té un immens marge de creixement i que
de ben segur deixarà empremta
en el futbol sala calderí. De moment, el seu avi Jaume és el seu
màxim fan.

L

a vila de Caldes ja
compta amb 10 nous
ambaixadors i ambaixadores de l’esport
calderí per a aquesta
temporada 2019-2020;
vilatans del municipi termal que
estan destacant en les seves carreres esportives individuals, a qui
l’Ajuntament de Caldes –a través de
la regidora d’Esports i de Turisme–
reconeix les seves fites en cada una
de les disciplines en què participen.
L’edició d’enguany correspon a la
4a edició de la convocatòria, que
aquest any presenta dues novetats importants. D’una banda, l’increment de la dotació econòmica d’aquests ajuts esportius, que
passa dels 2.000 € de l’any passat
als 4.000 €, a repartir entre els 10
esportistes calderins –amb imports
diferents en funció dels criteris establerts en les bases–. Segons explica l’Ajuntament, aquests ajuts
“donen suport a aquests esportistes del poble a canvi que allà
on vagin a competir projectin els
valors esportius i el nom de Caldes de Montbui”.
D’altra banda, per primera vegada s’ha obert la convocatòria a esportistes menors de 18 anys. El motorista Aran Ruiz-Castellanos, de
6 anys, i la patinadora Elna Francès, de 14, són els ambaixadors més
joves de la temporada. La resta de
calderins que composen la llista són
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ACTE | ajuts i reconeixement

Nous ambaixadors/es
de l’esport calderí
En aquesta 4a convocatòria s’ha doblat la
dotació econòmica respecte a l’any passat

TIR AMB ARC | COMPETICIÓ

David García torna ha proclamar-se
campió d’Espanya en arc nu

9 dels ambaixadors/es en l’acte de lliurament de diplomes. >AJ. CALDES

Meritxell Velasco (triatló), Vanessa Olmos (atletisme), Marc Alonso
(múixing), Anna Puig (rugbi), Noel
Forné (triatló), Roger Hermosilla
(tir amb arc), Jordi Torrejón (triat-

ló) i Mercè Tussell (triatló).
L’acte de lliurament dels diplomes
d’aquesta 4a edició va celebrar-se el
6 de febrer a la Sala dels Vitralls de
l’Espai de Can Rius.

El Club de Tir amb Arc Caldes de Montbui està radiant d’alegria després dels resultats obtinguts, recentment, en el món competitiu.
D’una banda, i durant el primer cap de setmana de febrer, l’arquer
del club calderí David García Fernández va tornar a proclamar-se
campió en la seva modalitat, arc nu, al Campionat d’Espanya de Precisió en Sala 2020 - Marina d’Or. García va demostrar la seva superioritat obtenint una puntuació de 554 punts en el classificatori i passant 6-0, 6-0, 6-2 i 6-0.
D’altra banda, el diumenge 9 de febrer el club calderí va celebrar la
primera tirada de la Lliga Catalana de Camp. En aquesta, 86 esportistes estrenaven la nova temporada 2020 de tir de camp, i diversos arquers del Club de Tir amb Arc Caldes de Montbui van fer unes magnífiques puntuacions.

hòquei | WS Europe Cup

Derrota per la mínima, la Torre Roja decidirà
El Recam Làser Caldes haurà de remuntar per accedir a la Final Four
de la WS Europe Cup. Els de Candami van caure per 3 a 2 a la pista
del Club Patí Voltregà en l’anada
dels quarts de final i es necessitarà una nit màgica a la Torre Roja.
El partit va estar marcat per la
gran igualtat entre els dos equips
tot i que el domini va ser calderí.
Al minut 6, una blava a Vargas, va
donar la primera opció als vallesans
des de la directa, però Xavier Rovira va desaprofitar la oportunitat.
Això sí, un minut després, aprofitant el “Power Play” va obrir la llau-

na pels calderins amb una gran rematada de primeres. El Voltregà
va mostrar una actitud defensiva i
tot i anar per sota al marcador no
va avançar les linies. Una blava a
Roger Acsensi (Minut 19) va donar
l’opció d’empatar als osonencs però
Camps va aturar el llançament. El
mateix Vargas, dos minuts després,
es va refer del seu error igualant el
partit. A la represa els de la Torre
Roja van baixar el nivell i no van
generar ocasions en atac. No van
saber contrarestar la defensa dels
de Barceló i van patir per control
el duel. Arnau Canal (Minut 40) va

avançar als locals des de el punt de
penal. Álvaro Giménez (Minut 43)
va tornar l’empat a l’electrònic amb
una fantàstica assistència de Rovira però Vargas (Minut 45) va tancar el matx amb un ràpid contraatac. Al final, els calderins van patir
una nova blava, aquest cop a Ferran
Rosa. Camps va impedir el 4rt gol
dels osonencs i la Torre Roja decidirà. Mínim desavantatge pels de
Candami que hauran de millorar
a casa per superar l’eliminatòria.
El proper 14 de març es viurà una
autèntica final al pavelló arlequinat. > PREMSA CH CALDES

Álvaro Giménez en una acció del partit contra el Voltregà. > M. càtedra

futbol | segona catalana

Empat del CF Caldes
Començaria bé el C.F. Caldes el
partit contra el segon classificat CF
Les Franqueses, ja que al minut 4’
de partit Adama faria el primer gol
del conjunt local a una gran jugada.
Tot i això els visitants també disposaria d’ocasions per empatar el partit, però el porter local Juan va estar
molt encertat a les seves intervencions. Ja al minut 19’ Adama aprofitaria una ocasió clara de gol per fer el
2-0. Quan tot semblava que aquest
seria el resultat final de la primera
part, Omar posaria el 2-1 al marca-

dor al minut 44’ de partit, resultat
amb el qual s’arribaria al descans.
A l’inici de la segona part el partit
va continuar força intens, tots dos
equips volien la victòria i amb lluitat de valent, el Caldes ha disposat
d’ocasions per fer el 3-1. En un partit tan igualtat, tot podia passar, i al
minut 87’ Les Franqueses faria el
segon gol deixant el resultat final
d’empat a 2 gols. Volem donar molts
d’ànims a Carles Valls i una ràpida
recuperació de la seva greu lesió de
genoll. > T. gutiérrez

Marc Angelet lluitant una pilota davant dos jugadors de Les Franqueses. > T. gutierrez
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del 18 de febrer al 2 de març del 2020
DIMARTS 18
16:30h · MÚSICA I BON
HUMOR
Amb el grup de playback de
l’Esplai de gent gran de Sentmenat
Lloc i organitza: F. D’Acollida S.
Susanna
18h · TALLER DE BARRETS
DEL CARNESTOLTES
Activitat familiar especial
carnaval. A càrrec de Creativa,
idees per crear i serveis de lleure.
Taller per a nens i nenes a partir
de 6 anys. Places limitades.
Lloc i organitza: Biblioteca de Caldes

DIMECRES 19
8h · SORTIDA A BEGUES
Lloc de sortida: Estació
d’autobusos
Organitza: Caminades de L’Esplai
16h · BINGOALIMENT
Lloc: Sala 2 del Centre cívic
Organitza: Associació Cultural de
la Dona
19h · CONFERÈNCIA
‘Fal·làcies i veritats ocultes sobre
la II Guerra Mundial’ a càrrec de
Miguel Garau, Doctor en Història.
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Organitza: Aules d’Extensió
Universitària “Delfí Dalmau i
Argemir” Caldes de Montbui
21h · HOQUEI
CH Caldes Recam Làser – CE
Lleida Llista Blava
Lloc: Pav. Municipal Torre Roja
Organitza: RFEP

DIJOUS 20
16h · CELEBRACIÓ DE
DIJOUS GRAS
A càrrec del Grup d’activitat física
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Grups d’activitat física
Col·labora: Ajuntament de Caldes
i Fundació Santa Susanna
16h · TALLER FORMATIU
“Quins drets i quines obligacions
laborals tinc?”
Lloc: Club de feina+16- La Piqueta
Organitza: Ajuntament de Caldes
17:30h · STORY TIME
‘The Very Hungry Caterpillar’.
Edat recomanada: de 3 a 8 anys.
Lloc: Biblioteca de Caldes
Organitza: Cambridge School i la
Biblioteca de Caldes
19h · MICROBIOTA: EIX
INTESTÍ-MICROBIOTACERVELL
A càrrec de Carolina Valera
Lloc: Cooperativa 70
Organitza: Cooperativa 70,
L’Àgora d’Apindep i Associació
Jardí Santa Susanna

DIVENDRES 21
11h · PREGANT AMB ELS 5
SENTITS

Org.: F. D’Acollida S. Susanna
16h · BALL DE DISFRESSES
Amb el Grup de Balls i danses
Lloc i organitza: F. D’Acollida
Santa Susanna
19:30h · CONCERT DE
GUITARRA
‘La guitarra en el modernisme’ a
càrrec de Rafel Sala, ex-professor de
l’EMM Joan Valls. Entrada lliure.
Lloc: Sala de Plens de
l’Ajuntament de Caldes
Organitza: EMM Joan Valls
22:30h · CONCERT
A càrrec de Johnny BigStone &
Sweet Marta
Lloc i organitza: ElBar del Robert
de Nola

DISSABTE 22
FESTA DE CARNAVAL 2020
17h · LLUÏMENT DE LES
COMPARSES
Lloc: pista esportiva del Bugarai
Organitza: Ajuntament de Caldes
de Montbui
18h · INICI DE LA RUA DE
CARNESTOLTES
Sortida: pista esportiva del Bugarai
Lloc d’arribada: pl. Font del Lleó
19:30h · CREMA DEL REI DE
CARNESTOLTES
Lliurament dels premis,
xocolatada calenta i música per
tancar la festa
Lloc: Plaça de la Font del Lleó
Org.: Ajuntament de Caldes
16h · BÀSQUET FEMENÍ
CN Caldes – A.E. Minguella
Drivim A
Lloc: Pav. Mpal. Les Cremades
Organitza: FCB
17: 30h · FUTBOL SALA
MASCULÍ
C.N. Caldes, F.S., A – CFS La
Union – Peña Johan, B
Lloc: Pavelló Municipal Bugarai
Organitza: FCF
18h · DISCO COUNTRY
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org. Associació Jardí Santa Susanna

DIUMENGE 23
EXCURSIÓ
11ª Etapa del GR7 entre La Riba
– Vilaplana. Recorregut d’uns 21
quilòmetres. Desplaçament en
autocar.
Lloc de sortida: Estació
d’autobusos de Caldes de Montbui
Organitza: CECMO
12h · CICLE MUSICASINO
Joves cantautores, grans concerts.
Concert vermut de Dàhlia Duran.
Preu: 10€-12€ (vermut i entrada).
Lloc: Sala petita del Casino
Organitza: Casino de Caldes
17h · BALL DE TARDA
I CELEBRACIÓ DE
CARNESTOLTES

Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: L’Esplai
18h · TACA’M – CONCURS
DE TEATRE AMATEUR DE
CALDES
‘Aquí no paga ni déu’ de Dario Fo, a
càrrec de l’Inestable Ceretana de
Teatre (Puigcerdà).
Lloc: Sala Stage
Organitza: El Centre, Ateneu
Democràtic i Progressista

DILLUNS 24
6h · ESQUIADA JOVE 2020
Sortida a la neu per anar a esquiar
adreçada preferentment a joves
majors de 16 anys, dins del Nervi
Jove. Places limitades.
Sortida: Estació d’autobusos
10h · ACTIVITAT CONJUNTA
DELS GRUPS DE IOGA
Lloc de sortida: Les Cases dels
Mestres
Organitza: Grups de ioga
Col·labora: Ajuntament de Caldes
i Fundació Santa Susanna
19h · CLUB DE LECTURA
Xerrada sobre l’obra “Sense destí”
d’Imre Kertész. Dinamitzat per
Ruth Vilar de Cos de Lletra. Cal
inscripció prèvia per participar-hi.
Lloc i organitza: Biblioteca de
Caldes de Montbui

DIMECRES 26
9h · CAMINADA A LA TORRE
MARIMON
Lloc de sortida: Les Cases dels
Mestres
Organitza: Caminades de L’Esplai
9:30h · FORMACIÓ
EMPRESARIAL
“La fórmula de les 5 vitamines per
a l’èxit professional i personal”
adreçada a empreses i persones
emprenedores. A càrrec de Xavier
Borràs Llebaria
Lloc: Caldes Emprèn- Centre
d’Iniciatives Empresarials
Organitza: La Piqueta
(Ajuntament de Caldes)

jo’ a càrrec de l’experta en Història
de l’Art, Anna González.
Lloc: Restaurant Bàsic
Organitza: Fundació
Universitària Martí l’Humà.
Col·labora: INS Manolo Hugué
Patrocina: Ajuntament de Caldes

DIVENDRES 28
18h · HORA DEL CONTE
‘Per Carnestoltes... música i
contes!’ A càrrec d’un Conte al
Sac. Edat recomanada: a partir de
4 anys. Aforament limitat.
Lloc i organitza: Biblioteca de
Caldes de Montbui
20h · ACTE
COMMEMORATIU
Celebració del 10è aniversari
de la primera consulta a Caldes,
amb la presència d’Uriel Beltran,
coordinador de les consultes
i Josep Maria Solé i Sabaté,
historiador.
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: ANC Caldes
21h · SOPAR BALL
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: L’Esplai

DISSABTE 29
7:30h · LA REPÚBLICA AL
CENTRE (DEL MÓN)
Acte de concentració a Perpinyà,
organitzat pel Consell per la
República Catalana. Sortida amb
autocars a les 7:30h i tornada a les
19h. Els tiquets es vendran els dies
5, 12, 19 i 26 de febrer de les 18h a
les 20h a Les Cases dels Mestres.
Lloc de sortida: Estació
d’autobusos de Caldes de Montbui
Organitza: ANC Caldes
8h · SORTIDA AL CASTELL
DE VALLTORDERA
Inscripcions i organitza: L’Esplai
17:45h · BÀSQUET MASCULÍ
CN Caldes A – A.E. Minguella
Drivim B
Lloc: Pav. Mpal. Les Cremades
Organitza: FCB

16h · CINEFÒRUM
Lloc: sala 2 del Centre cívic
Organitza: Associació Cultural de
la Dona

20h · HOQUEI
CH Caldes Recam Làser – CP Vic
Lloc: Pav. Municipal Torre Roja
Organitza: RFEP

18h · TROPA CREATIVA PER
A JOVES
Espai de creativitat (escriptura i
lectura). Nou club per a joves de
14 a 16 anys. Dinamitzat per Cos
de Lletra.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes

17: 30h · FUTBOL SALA
FEMENÍ
C.N. Caldes, F.S., A – La
Concordia, C.D., A
Lloc: Pavelló Municipal Bugarai
Organitza: FCF

19:15h · MISSA I IMPOSICIÓ
DE LA CENDRA
Amb motiu de l’inici de la
Quaresma, dimecres de cendra.
Lloc i org.: Parròquia Santa Maria

DIJOUS 27
20:30h · TAST DE LLETRES –
SOPARS CONFERÈNCIA
‘Salvador Dalí: el surrealisme soc

març

DIUMENGE 01

18h · TACA’M – CONCURS
DE TEATRE AMATEUR DE
CALDES
‘Les Arrels d’Arnold Wesker, a
càrrec de Grup de Teatre Amics
De Les Arts (Terrassa).
Lloc: Sala Stage
Organitza: El Centre

CLASSIFICACIONS
ESPORTIVES

hoquei MASC.
OK Lliga · J.20

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

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

CLASSIFICACIÓ
07 Recam Làser Caldes

PT
27

futbol
2a Catalana · Grup 4 · J.21

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

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

CLASSIFICACIÓ
PT
06 Caldes de Montbui, CF 37

futsal masc.
3a Div. Nacional · Grup 01 · J.18

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

3-4
4-3
2-3
2-5
4-6
6-4
1-7
8-9

CLASSIFICACIÓ
PT
02 Caldes de Montbui, CF 34

futsal fem.
2a Div. Nacional · Grup 02 · J.19

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

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

CLASSIFICACIÓ
08 CN Caldes

PT
26

Bàsquet masc.
2a Categoria · FR02 · J.17

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

88 - 66
70 - 62
87 - 76
77 - 69
58 - 46
62 - 66
- - PG PP
11 06

Bàsquet fem.
2a Categoria · FR01 · J.17

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

49 - 37
51 - 52
52 - 41
54 - 64
48 - 60
- - - - PG PP
10 07
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TELÈFONS D’INTERÈS || Equipaments Municipals · Ajuntament: 93 865 56 56 · Biblioteca Municipal: 93 862 67 56 · Centre Cívic i Cultural: 93 865 49 77 · Espai Can Rius: 93 865 41 40 · Espai Jove El Toc: 93 865 46 55 ·
Jutjat de Pau: 93 865 00 81 · Oficina de Turisme: 93 865 41 40 · OMIC: 93 865 45 30 || Serveis · Correus Caldes: 93 865 02 49 · Taxis de Caldes: 93 865 18 17 · Deixalleria: 93 744 21 21 || Comunicació · Ràdio de Caldes: 93
865 14 51 · TV Caldes: 93 865 46 73 · Calderí: 93 707 00 97 || Sanitat · Ambulàncies: 902 23 20 22 · CAP: 93 865 41 25 · Creu Roja: 93 865 10 01 · Urgències Mèdiques: 061 || Funeràries · Serveis Funeraris Torra: 93 865 41 45
Serveis funeraris Santa Susanna (24 hores): 938 65 49 94 || Seguretat · Emergències: 112 · Policia Local: 93 865 41 41 · Mossos d’Esquadra: 088 · Bombers de la Generalitat: 012 · Bombers Voluntaris: 93 865 41 41

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

La frase de la quinzena

Farmàcia Brunat

Pocs veuen el que som, però
tots veuen el que aparentem.

93 865 26 45 · C. Folch i Torres, 4

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

Farmàcia La Rotonda

Passatemps en català

Un cop de mà

Rumia i encerta-la!

> Nicolau Maquiavel

93 865 58 98 · Pl. Lluís Companys, 4

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

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

Farmàcia R.T. M.

El gerundi d’aquesta oració està ben utilitzat?

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).

Racó dels
recomanats
de la
biblioteca
La Biblioteca Municipal et
convida a participar al Racó dels
Recomanats. Només cal enviar
les vostres lectures recomanades
indicant l’autor, el títol i la raó
per la qual feu la recomanació
a través del Facebook, blog o
correu electrònic de la biblioteca.
Cada dos mesos (març i abril),
es farà el sorteig, entre tots els
participants, d’un llibre per a les
recomanacions d’adults i un per a
les infantils.

“L’equip de futbol va arribar a l’aeroport, sent rebut per

DEFUNCIONS
8 de febrer · -90 anys
MONTSERRAT SAFONT TORRENT
5 de febrer · 81 anys
Mª DOLORES FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ
5 de febrer · 93 anys
JORDI MEDALLA BENEYTO
5 de febrer · 74 anys
MARGARITA VALLBE BARNADA

centenars d’aficionats.”

Sí

No

Completa el qüestionari Un cop de mà. Rumia i encerta-la! d'aquest mes
escanejant el codi QR.
Com funciona? Després de respondre totes les preguntes, clica “Envia”. A la
pantalla que s'obrirà, clica “Mostra els resultats” per veure'n les solucions
i saber si has respost correctament.
Trobaràs el qüestionari al
i al
de l’Oficina de Català de Caldes de Montbui.
Si el vols rebre, envia’ns la teva a/e a uncopdema@cpnl.cat.

El pintor de almas
Ildefonso Falcones
Grijalbo, 2019
688 pàgines

Big and Busy Ocean
Roger Priddy
Priddy Books, 2019
12 pàgines

Barcelona, 1901. La ciutat viu dies de gran agitació social. L’absoluta misèria dels més desfavorits contrasta amb l’elegant
opulència de les grans avingudes, on destaquen alguns edificis singulars, símbol de l’arribada del modernisme.

Proporciona fets sobre
l’oceà i les criatures que hi
viuen.

En Dalmau Sala, fill d’un anarquista ajusticiat, és un jove pintor que viu atrapat entre dos móns. D’una banda, la seva família i l’Emma, la dona que estima, són fermes defensores de la
lluita obrera; homes i dones que no coneixen la por a l’hora
d’exigir els drets dels treballadors. De l’altra, la seva feina en
el taller de ceràmica del senyor Bello, el seu mentor i un conservador burgès de fèrries creences catòliques, l’acosta a un
ambient on imperen la riquesa i la innovació creativa.
Així, seduït per les ofertes temptadores d’una burgesia disposada a comprar la seva obra i la seva consciència, en Dalmau
haurà de trobar el seu autèntic camí, com a home i com a artista, i allunyar-se de les nits d’alcohol i drogues per a descobrir el que de debò li importa: els seus valors, la seva essència,
l’amor d’una dona valenta i lluitadora i, sobretot, aquests quadres que brollen de la seva imaginació i capturen en un llenç
les ànimes més miserables que deambulen pels carrers d’una
ciutat agitada pel germen de la rebel·lia.
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Curiositats

Fotògraf i col·leccionista

Josep Maria
Gavín
Barceló

Té gairebé 90 anys i es pot dir que ha visitat tots els pobles de Catalunya, fins i tot els
67 que estan deshabitats. L’anomenat Indiana Jones català ha inventariat totes les
esglésies de Catalunya, la Catalunya Nord, Andorra i la Franja –un cas únic al món– fet
que el va fer mereixedor de la Creu de Sant Jordi el 1984. A més, atresora cinc rècords
Guinness i és el creador de l’Arxiu Gavín, reconegut per la Unesco com un dels arxius
personals més importants d’Europa. I des de fa tres setmanes, és veí de Caldes.

Jordi Rius

Q. pascual

· Va néixer a Barcelona?
Sí. Vaig néixer en una porteria del carrer Avinyó. Als dos anys vam passar a
l’actual carrer de Sant Pere Més Baix,
al costat d’un convent. Més tard, amb
la família vam anar a viure a la plaça
de Rius i Taulet, al barri de Gràcia.

“Soc el drapaire
cultural de Catalunya”

Del 18 de feb al 02 de març de 2020

· Sembla que és en aquest lloc on li va
començar l’afició per les esglésies
Al viure allà, crec que em vaig emborratxar de campanar. I em vaig aficionar
a fotografiar campanars de Catalunya.
Volia fer una col·lecció de campanars de
Catalunya, tant civils com eclesiàstics. Al
cap de poc temps, com que veia moltes
esglésies sense campanar, vaig pensar de
fer fotografies de totes. Em vaig pensar
que n’hi hauria unes 8.000. No sabia pas
on m’havia ficat. Ha estat una feina que
m’ha costat 42 anys i hi ha més de 26.000
edificis religiosos. Tot això, pagat de la
meva butxaca. Sempre he intentat guanyar diners per pagar aquestes aficions.
· I aquesta obsessió per col·leccionar?
Vaig començar als 4 anys. A un frare del
convent del costat de casa li vaig demanar si tenia estampes. Com em va veure
tan entusiasmat, em va dir que quan volgués anés a buscar-ne més al convent. I
no vaig deixar d’anar-hi cap dia. Llavors
ja em vaig especialitzar en la col·lecció
d’estampes de Sant Josep. I ara ja en tinc
64.000 en àlbums. S’hi podrien afegir
ben bé 40.000 o 50.000 més. I en vaig

rebent cada dia, perquè pensa que
he escampat més de 250.000 targetes meves als llocs on he anat. Quan
feia xerrades a les aules per a la gent
gran a parlar dels viatges que he fet
–he estat a 96 països– hi anava una
mica abans i sempre deixava la meva
targeta a cada seient.
· Li han dit mai que té esperit de
drapaire?
Soc el drapaire cultural de Catalunya. Ho dic així, ja mig en broma.
· L’Arxiu Gavín, que des del 2007
està dipositat al Monestir de
Santa Maria de Bellpuig de les
Avellanes, va començar a crear-lo en una casa a Valldoreix...
Després de fer el servei militar i de
casar-me als 23 anys, torno a la plaça
Rius i Taulet. D’allà passo a viure al
carrer Còrsega. Ja estic fent l’arxiu
amb les meves fotografies, però el pis
se’m comença fer petit tot i que eren
dos pisos junts. Llavors passo, el 1955,
a viure a Valldoreix. Compro un terreny, faig la casa, que em queda immediatament petita al fer l’arxiu. La
tiro pràcticament a terra al cap de
vuit anys i començo un seguit d’ampliacions. Quan vaig veure que em feia
gran, vaig pensar que havia de cedir
l’arxiu perquè els fills no el voldran, i
vaig buscar 27 llocs per dipositar-lo.
· El fons de l’Arxiu és impressionant. Recopilar tants objectes li

robava moltes hores de son?
Dormia 5 hores 37 minuts. I ho dic
perquè tenia un avisador que es va
espatllar i marcava aquest temps.
M’hi vaig acostumar i sí, vaig dormir aquest temps durant molts anys.
· I l’arxiu continua creixent?
I tant. Ens donen moltes coses i les
que deixem córrer. D’un temps ençà,
hem començat a acceptar monografies de pobles de Catalunya. Vam
començar amb 3.000 i ara ja les
doblem. La gent ens truca i si ens interessa ho anem a recollir. Per exemple, tenim 1.355.000 postals, 712.000
estampes de marededeus, 68.000
números de l’ONCE, 760.000 nadales o 860.000 documents diversos.
· Per què viu a Caldes?
Perquè m’he fet gran. A Valldoreix,
per anar a dormir havia de pujar escales i semblava que havia d’escalar l’Himàlaia. Sembla mentida però
soc un dels homes que ha caminat
més de Catalunya. He hagut de fer
totes les ermites, abans hi anava a
peu, pujar muntanyes. L’any 1965,
per exemple, vaig fer el Camí de
Sant Jaume a peu des de la plaça
Calvo Sotelo, el que ara és la plaça
Francesc Macià, en 32 dies. Són
1.682.776 passes des de la plaça fins
a la porta de l’Obradoiro.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

