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Un moment
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L’administració de la 2a dosi finalitza el pla de
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La Teresa, la Maria i la Teresa, residents de la Fundació d’Acollida Santa Susanna, van rebre al Calderí després de vacunar-se. Ara, miren al futur amb ganes de recuperar els hàbits perduts. > q. pascual
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ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATALUNYA | 14-f

Les eleccions es mantenen i els
partits inauguren la campanya
Les agrupacions
polítiques locals
analitzen un 14-F
altament qüestionat
per la situació
epidemiològica actual
Ivette Hijano

D

ivendres passat va arrencar la campanya electoral
per a les eleccions al Parlament de Catalunya del
pròxim 14 de febrer, una
data que molts i moltes apostaven perquè fos posposada –“per responsabilitat enfront de la situació epidemiològica actual” defensava el Govern de
la Generalitat-, però tot apunta que els
comicis catalans finalment se celebraran en el marc de la tercera onada de
la pandèmia.
“Davant d’unes eleccions convocades per un tribunal, nosaltres
no renunciem a les urnes. No seran
quan haurien de ser, però ens esforçarem perquè cap vot no es quedi a
casa” declara Ángeles Llive, 5a tinenta
d’alcalde de Caldes i candidata d’ERC
del Vallès Oriental per la demarcació
de Barcelona el 14-F. ERC defensa el
fet de fer política amb l’objectiu d’ajudar a la gent d’aquest país i construir
un futur millor per a ells: “Som en política per construir un país millor
que garanteixi les oportunitats i un
futur digne per a tothom. Que tingui uns bons serveis públics que puguin respondre en moments durs com
els actuals. I que permeti construir
futur i una societat més igualitària,
avançada i que respecti l’entorn”, seguia la regidora. Esquerra Republicana persegueix la independència de Catalunya “perquè sabem que és l’única
manera de construir un país millor,
més just, més lliure, més pròsper” diu
Llive, “però mentre treballem per culminar el camí cap a l’alliberament nacional, no podem renunciar a cap instrument que permeti ajudar la gent
d’aquest país avui. Fer-ho seria sacrificar el benestar de la gent per simbolisme polític i això no ho farem mai”
acaba dient la candidata calderina que
es presenta per diputada al Parlament.
Des del PSC, la segona força amb
més representació en el consistori calderí, “els interessos electoralistes
s’han prioritzat per sobre del bé comú
i això ha portat al Govern, el qual ha
estat un desastre fa mesos, a realitzar
una pèssima gestió d’aquesta convocatòria”, explica Carla Millán, portaveu
dels socialistes a Caldes de Montbui.

Imatge d’arxiu de la última cita electoral (Municipals i Europees 2019) a Caldes de Montbui. > J. serra

Votar sense
necessitat de
sortir de casa
per primera
vegada és possible
en uns comicis a
Catalunya

Fins al 5 de
febrer

es pot sol·licitar el
vot per correu

Espais
segurs

El Govern diu
garantir la
seguretat sanitària
en la votació
presencial

“Un cop més han volgut judicialitzar
la política passant la decisió al TSJC,
qui és un òrgan independent i per tant
pren la seva decisió davant un decret
amb força carències jurídiques”, afegeix. Davant del repte de guanyar les
eleccions, Millán diu que és urgent “un
gir de 180º a les prioritats de la Generalitat i atendre el que afecta el dia
a dia dels catalans i catalanes. Una
reconstrucció sanitària, econòmica
i social on s’inverteixi en els nostres
sistemes públics i es reforci el teixit
empresarial, protegint les nostres
empreses i els seus llocs de treball”.
Marta Barnils, portaveu local de la
CUP, explica que “ens presentem a les
eleccions amb una determinació clara
i inequívoca: posar les bases perquè
l’esperança guanyi el desencís. I perquè mai més afrontem una crisi -econòmica, sanitària o de qualsevol altra
naturalesa- despullats i despullades
dels drets més bàsics”. Segons Barnils,

la CUP-UNCPG persegueix el repte de
construir una república “on tothom,
vingui d’on vingui, pugui gaudir dels
mateixos drets. Volem construir i
construirem un futur habitable per
a nosaltres, per a la nostra gent i per
a tots els qui vindran. No ens espanta
el repte ni tot el que comporta. Volem
fer-ho i estem preparades. Guanyar i
governar-nos amb dignitat!”. El fet de
mantenir uns comicis en aquestes circumstàncies és fruit, “en gran part, per
la mala gestió que l’actual govern ha
estat fent de la crisi d’emergència sanitària”, diu Barnils, i des de la CUP
“reivindiquem que s’hauria d’haver
ajornat les eleccions i d’haver pres
mesures dràstiques davant la pandèmia. A més, referent al paper del
TSJC, només podem dir que: Si volen
governar els jutges que es presentin
a les eleccions”.
Junts Per Catalunya també ha defensat la necessitat de posposar la data

de les eleccions fins que les dades epidemiològiques fossin millors. Tanmateix, “en una altra ingerència flagrant del poder judicial, el TSJC ha
imposat la data dels comicis just en
el moment que la pandèmia està en
un punt màxim”, diu Pere Morcillo,
regidor i portaveu del partit a Caldes.
“Sent molt probable que l’abstenció
sigui alta, recomanem enèrgicament
el vot per correu”, afegeix. No obstant
això, hi ha unes eleccions que es volen
guanyar, evidentment. “Des de Junts
situem la crisi sanitària com a màxima prioritat i la independència com
a ambició”, explica Morcillo, qui afegeix que “necessitem finançament,
instruments i força institucional per
enfrontar-nos a la crisi com ho fan la
resta de països del món, amb les mateixes condicions. Volem sortir de la
crisi, ser lliures, tenim el dret com a
poble a disposar dels recursos i les
eines per decidir el nostre futur i això
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només ho podem fer amb gent que hi
cregui de veritat”.
Des del PPC de Caldes es mostren indignats amb la gestió del Govern en aquestes eleccions: “Un cop
més ha quedat palès la nefasta gestió de la Generalitat. Els assessors
legals de la Generalitat ja van advertir al Govern que no suspengués les
eleccions a Catalunya per oportunisme polític i aquest caos instaurat en
el Govern català des de fa temps ens
ha propiciat que l’última paraula la
tinguin els tribunals”, diu Montserrat Romano, portaveu dels populars
a Caldes de Montbui. Segons Romano, Catalunya necessita un govern que
prioritzi i resolgui els problemes reals
dels ciutadans: “Cal un govern útil en
la gestió de solucions per resoldre
la greu situació econòmica i sanitària que vivim. Cal un pla de xoc per
a reactivar i estimular als sectors
més colpejats per la pandèmia i per
la mala gestió de la Generalitat. Un
pla real que contingui mesures possibilistes fiscals, laborals, d’impuls
i estímul” acaba Romano.
VOTAR SENSE SORTIR DE CASA:
LA GRAN NOVETAT DEL 14-F
Amb l’objectiu de contribuir a evitar
desplaçaments i la presencialitat en els
locals electorals, el Govern de Catalunya ha insistit en la modalitat de la votació per correu que, per primera vegada
en uns comicis a Catalunya, permeten
votar sense necessitat de sortir de casa.
Per accedir a aquesta modalitat, cal sol·licitar la votació per correu
abans del 5 de febrer, telemàticament
amb un certificat digital vàlid o, presencialment, en qualsevol oficina de Correus. Un cop rebuda la documentació
electoral –que està sent lliurada en mà
en qualsevol dels casos- es pot lliurar el
vot al mateix funcionari de Correus -que
actuarà com a custodi del vot-, o bé, es
pot enviar el vot a la mesa per correu
certificat des d’una oficina de Correus,
no més tard del 12 de febrer. En ambdós casos, Correus lliurarà el vot a la
mesa electoral corresponent el dia de
les eleccions.
A 10 dies de celebrar les eleccionsel 27 de gener- el Govern comptabilitzava 84.000 sol·licituds de vot per correu a tot Catalunya, xifra que en aquella
data ja superava el total de sol·licituds
dels comicis catalans del 2017, quan es
van acceptar 78.876 sol·licituds. De les
84.000 persones que han demanat el
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vot per correu, 32.755 ho han fet de manera telemàtica, xifra que representa
quasi el 40% del total.
LOCALS ELECTORALS SEGURS
“Votar presencialment el 14-F serà
segur des del punt de vista sanitari”. Amb aquesta rotunditat s’expressa l’executiu català, qui diu haver treballat –tot i la seva insistència en posposar
les eleccions- per garantir col·legis electorals segurs. Amb aquest propòsit, el
Departament d’Acció Exterior de la Generalitat ha elaborat un total de 5 protocols, tots ells aprovats pel Procicat.
Pel que fa a aquestes mesures, es
prioritzen les votacions en pavellons
o espais grans, que garanteixin una
baixa densitat de persones i amb una
bona ventilació constant i adequada.
Els punts d’accés i de sortida seran independents per evitar el creuament de
persones, i les cues d’espera es faran a
l’exterior, respectant la distància d’1,5
metres. Una vegada a l’interior, es garantirà un espai d’1,5 metres entre
els electors, entre els membres de les
meses i hi haurà un límit de meses dins
del col·legi electoral. A més, tots els espais comptaran amb punts dispensadors de gel hidroalcohòlic i s’haurà de
netejar i desinfectar l’espai abans, durant i després del seu ús el dia de la votació. Evidentment, s’haurà de portar la
mascareta en tot moment i es recomana
portar el vot preparat des de casa per
agilitzar les votacions.
Una de les novetats destacades d’aquests comicis és la figura dels
responsables de seguretat sanitària.
Aquestes persones rebran una formació específica i seran presents a cada
col·legi per controlar el compliment de
les mesures higièniques i de seguretat.
L’Ajuntament de Caldes diu haver
rebut i implementat totes les mesures de
control de la pandèmia, i per a tals efectes, ha anunciat modificacions en els col·
legis electorals per al 14-F. Tot i que es
mantenen la majoria dels locals electorals habituals, hi haurà tres excepcions:
l’electorat que tradicionalment votava
a l’Escola Bressol Gegant del Pi votarà a Les Cases dels Mestres; l’electorat
que habitualment ho feia a l’Escola Bressol La Lluna votarà a l’Espai Can Rius, i
l’electorat que tradicionalment votava a
la Biblioteca, en aquesta ocasió ho farà a
l’Espai Jove El Toc. Al marge d’aquests,
repetiran com a locals electorals l’Ajuntament, El Centre Cívic i Cultural, l’Institut Manolo Hugué i Caldes Empren.
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política | cup de caldes

La regidora Marta Barnils,
denunciada per delicte greu
Els fets es remunten a l’octubre del 2019, arran del tall de
la C-59 que demanava l’alliberament de la Xènia Garcia

Marta Barnils va liderar l’acte que denunciava la repressió exercida pel Govern, el 18 de gener. > I. HIJANO

Dilluns 18 de gener, la CUP de Caldes va organitzar una roda de premsa, a la plaça de l’U d’Octubre, per denunciar “un cop més, un acte de
repressió al qual estem sotmeses”, explicava
Marta Barnils, regidora de la CUP de Caldes.
El passat mes de desembre, Barnils va rebre una
denúncia dels Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya per delicte greu, on se l’acusa
de desobediència a l’autoritat, negativa identificació i presumpta organització d’una manifestació, amb una multa administrativa per valor
de 601 euros.
Els fets pels quals s’acusa la regidora de Caldes
es remunten al mes d’octubre del 2019, després
de la concentració reivindicativa que es va organitzar a la plaça de l’Àngel, on es demanava l’alliberament de la calderina Xènia Garcia. “Aquell
dia, després de la concentració pacífica, es va
organitzar de manera espontània el tall de la
carretera C-59 on hi van participar un centenar de persones”, relatava Barnils. “Un cop
allà, se’m va apropar un home vestit de paisà

i em va demanar si era Marta Barnils, regidora de la CUP”, seguia explicant. “Li vaig dir que
sí, i en preguntar-li qui era, em va respondre
que era el cap dels Mossos d’Esquadra de Caldes de Montbui”, acabava el relat.
La regidora va voler recordar que “el dret a la
protesta i a la manifestació és un dret fonamental i humà que no només s’ha de respectar,
sinó també garantir i fomentar”. En aquesta
línia, Barnils va adreçar unes paraules al govern
de la Generalitat de Catalunya, “un govern de
doble moral que anima a la gent a lluitar per
la independència del país i després es posiciona com a acusació particular en quasi tots i
cadascun dels casos”, seguia la regidora de la
CUP de Caldes.
A l’acte de denúncia, Barnils va comparèixer
acompanyada de representants del Grup de Suport a la Xènia, membres d’Esquerra Independentista del Vallès, membres de la CUP d’altres
municipis veïns i Xavi Pellicer, número 4 a les llistes de la CUP Nacional a les pròximes eleccions.
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PLA DE VACUNACIÓ | GENT GRAN

Un pas més cap al gran repte de vèncer la pandèmia
Aquests dies s’està administrant la segona dosi de la vacuna contra la Covid-19 a les residències de Caldes de Montbui
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ja va anunciar que a partir de la setmana del
25 de gener prosseguiria el pla de
vacunació contra la Covid-19 amb
l’administració de la segona dosi de
la vacuna a les residències de gent
gran del Vallès Oriental.
A les fundacions Santa Susanna, les
segones dosis van començar a administrar-se divendres passat, 29 de
gener, quan es complien els vint-i-un
dies mínims necessaris des de l’administració de la primera dosi de la
vacuna de Pfizer. Van vacunar-se
els residents, els usuaris del centre
de dia i part dels treballadors de la
Fundació d’Acollida Santa Susanna, als quals se’ls complien els dies
requerits entre dosis de la vacuna.
Annabel Mateos, directora de la
Fundació d’Acollida Santa Susanna definia la jornada com un “dia
especial i esperançador” amb
l’anhel que “a partir d’aquí, després dels dies, puguem immunitzar-nos i suposi un pas endavant
per poder superar la crisi de la
pandèmia”, deia amb desig.

Després de completar el pla de
vacunació, “no tenim clares les
instruccions després d’aquest
temps, de què haurem de canviar pel que fa a les rutines actuals,
però els residents estan amb moltes ganes d’acabar amb aquest
procés, i els treballadors, igual o
més!” afegia Mateos.
ELS EFECTES DE LA VACUNA
La subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas,
va afirmar la setmana passada
que “la vacuna contra la Covid
ja comença a tenir un efecte en
la nostra població”. En aquest
sentit, va explicar que s’està observant que “quan passen 12 dies
d’haver estat vacunat la probabilitat de tenir la Covid-19 es redueix sis vegades i només es produeixen casos positius en un 0,2%
de la població, segons dades molt
preliminars sobre l’eficàcia de la
vacuna”. Així doncs, Cabezas va
apuntar que a partir del dotzè dia
de ser vacunat ja s’observa un cert
efecte protector a la Covid-19.

Residents, usuaris del centre de dia i treballadors de Santa Susanna van ser vacunats de la 2a dosi, divendres passat. > Q. PASCUAL

ENSENYAMENT | INS MANOLO HUGUÉ

Se supera l’accidentat inici del segon trimestre
Dels 380 alumnes de l’INS Manolo Hugué que van realitzar-se les PCR, només 7 van resultar positius de la Covid
Ivette Hijano

hores anteriors, dilluns tornaran a
l’institut i a les classes presencials”.

ra vox populi que passades les vacances de
Nadal els casos positius a les escoles comencessin a brotar, i
amb més incidència encara quan es
coneguessin els resultats fruit dels
cribratges massius realitzats al professorat des del retorn a les aules. No
obstant això, a Caldes van saltar les
alarmes quan, el 15 de gener es confirmava el confinament domiciliari de
16 grups d’alumnes –prop de 400 estudiants- de l’Institut Manolo Hugué.
“Fins a aquest moment, l’institut
havia estat un centre afortunat pel
que feia a casos positius i de grups
confinats, però malauradament –o
afortunadament!- arran de les automostres, es van conèixer 6 casos
positius entre el professorat, i dos
més que havien estat en contacte
estret amb alguns d’aquests positius”, explicava el director de l’INS
Manolo Hugué, Jaume Balart, dissabte 23 de gener. “Aquests resultats ens han forçat a confinar 16
dels 28 grups d’alumnes que tenim
en el centre, aproximadament un
60% de l’alumnat global de l’institut”, afegia Balart.
L’INS Manolo Hugué és el centre
d’ensenyament públic d’educació secundària, Batxillerat i Formació Pro-

EL PAVELLÓ TORRE ROJA VA
ACOLLIR LES PROVES PCR
Tot i que, en la majoria dels casos,
les proves PCR es realitzen en els
centres educatius afectats per
contagis, els prop de 450 alumnes
i professors de l’Institut Manolo
Hugué van ser convocats al pavelló municipal Torre Roja, el matí
del dissabte 23 de gener. “Donat
el gran volum de persones, el
primer que ens vam plantejar és
com podíem convocar-los a tots i
totes per fer-se les proves un dia,
al centre” explicava Jaume Balart,
director del centre educatiu, el qual
afegia que “aquí és on entra la
col·laboració amb l’Ajuntament,
que ens ha cedit el pavelló Torre
Roja, i els estem molt agraïts”.
De les 9 a les 14 hores, l‘alumnat i
professors pendents de realitzar-se
les proves van dirigir-se al pavelló
en tongades de 100 persones cada
hora. Un cop a dins, personal sanitari els extreia les mostres per analitzar en un espai habilitat per a tal
efecte i amb les garanties sanitàries
pertinents. “Hem habilitat el pavelló i també tot el dispositiu de seguretat perquè tots els alumnes
poguessin fer-se les proves amb
les màximes garanties” va explicar Isidre Pineda.

E

Vista des de l’exterior del pavelló municipal Torre Roja, recinte on van realitzar-se les PCR a les 450 persones, el dia 23. > I.HIJANO

fessional amb la comunitat educativa més gran de Caldes de Montbui:
més de 700 alumnes i un claustre
format per més de 70 professors. El
gran volum d’alumnat i personal docent no justifica, però, l’elevada incidència en el centre: “Les nostres
automostres ens van portar a un
percentatge de positius que s’aproxima a l’11%, mentre que a la resta
del país, els positius detectats per
automostres en centres educatius

no passa de l’1,5%”, seguia explicant
Balart. “Per tant, hem de pensar que
l’atzar ens ha jugat una mala passada”, acabava el director.
Els prop de 400 alumnes confinats
van ser convocats el dissabte 23 de
gener, al matí, per dur a terme les
proves PCR que identificaria aquells
casos positius als quals caldria allargar el confinament domiciliari.
“Demà farà 10 dies des que va començar el confinament, per tant,

estem al final del període de prevenció i això ens fa pensar que, en
general, les PCR sortiran negatives” preveia Balart. I efectivament,
dels 380 alumnes, només 7 han resultat positius de la Covid-19. “Salut
ens ha dit que diumenge al vespre
totes les famílies tindran els resultats” seguia el director, “pel que tots
aquells alumnes que siguin negatiu
i no hagin tingut simptomatologia
relacionada amb la Covid en les 72

Del 02 al 28 de febrer de 2021
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El gran mal de la pandèmia, en xifres
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NOTÍCIES BREUS

De març a desembre s’ha registrat 215 defuncions a la vila termal

VIA PÚBLICA | SANCIONS

Es sanciona a 10 persones per no recollir
els excrements del seu gos a la via pública

L’any 2020 ha registrat l’índex més elevat de defuncions dels últims 45 anys a Caldes de Montbui. > Q. PASCUAL

Ivette Hijano

L

es dades relatives al
nombre de defuncions
registrades a la vila de
Caldes de Montbui des
de l’esclat de la pandèmia de la Covid-19 quantifica el veritable mal que arrosseguem des
del març de l’any passat: una quantitat de pèrdues humanes especialment significativa. De març a desembre del 2020, la vila termal ha

registrat un total de 215 defuncions,
l’índex més elevat dels darrers 45
anys (atès que l’Institut d’Estadística de Catalunya mostra les dades
registrades a cada municipi a partir del 1975 fins a l’actualitat). Durant aquestes dècades, l’any que
presentava la quantitat més elevada –fora de l’anterior 2020- va ser
el 2015 amb 169 defuncions i l’any
2018 amb 164 defuncions. L’any de
la Covid-19 ha registrat més d’una
seixantena de morts més respecte
a l’any 2019 a la vila calderina.

Paral·lelament a aquestes, l’índex
de naixements no revela diferències significatives respecte a anys anteriors, tot i ser inferior. De març a
desembre del 2020, s’ha empadronat
a Caldes 101 nadons, una trentena
menys que el 2019 (la xifra del 2020
no contempla la totalitat de l’any, pel
que el total de naixements podria ser
superior). Des del 1975, l’any en què
la quota de naixements va ser equiparable al del 2020 va registrar-se
l’any 2015 amb 118 naixements i l’any
2000 amb 116 nadons a Caldes.

termalisme | Associació Europea de Ciutats Termals Històriques

Caldes serà seu de l’EHTTA l’any 2022

Els darrers controls genètics d’excrements realitzats per agents de
la Policia Local durant l’últim trimestre del 2020 indiquen que de les
34 mostres recollides a la via pública, 10 d’elles han resultat genèticament coincidents amb les dades del cens genètic municipal d’animals,
procedint a la corresponent sanció pel propietari de 150€.
L’Ajuntament va iniciar, l’any 2018, una campanya de cens genètic
caní. Es tractava “d’una aposta per garantir la convivència cívica
entre animals de companyia i ciutadania i preservar la higiene de
la via pública” explica el consistori. El cens caní, actualment proper
als 2.000 animals, permet la identificació de l’animal en cas de pèrdua o robatori i la identificació del propietari en el cas d’actituds incíviques, com és no recollir les deposicions de l’animal a la via pública.

VIA PÚBLICA | GESTIÓ DE RESIDUS

Substitucions a les àrees de contenidors
A partir del 8 de febrer fins a probablement el 3 de març està previst
actualitzar els contenidors de les fraccions paper i cartró i envasos
(blau i groc) a totes les àrees de recollida selectiva de Caldes de Montbui. L’Ajuntament ha informat que, “en concret, es canviaran els 199
contenidors actuals per 270 contenidors nous”. Per tal donar cabuda a l’increment de contenidors i afavorir el nou sistema de buidatge i neteja, l’Ajuntament ha estat redefinint els espais destinats al
reciclatge de residus dels carrers del municipi. Els nous contenidors
són tancats per la part inferior per evitar la sortida de residus i tenen
un sistema de càrrega lateral (el d’ara es carreguen amb un camió
ploma). “Aquest canvi permetrà una recollida més ràpida i també
més freqüent en alguns punts”, explica el consistori. El canvi en el
sistema de càrrega i l’increment de la freqüència de buidatge i neteja
“contribuiran a tenir les àrees de contenidors més netes”, s’afegeix.

L’assemblea general de l’associació tindrà lloc al maig de l’any vinent
El comitè executiu de l’Associació Europea de Ciutats Termals Històriques (EHTTA) ha aprovat emplaçar la pròxima assemblea general de primavera
al municipi de Caldes de Montbui, celebració que
tindrà lloc al maig de l’any 2022.
En la propera cita de les ciutats membres de l’associació, prevista pel 13 de maig a Sao Pedro do Sul
(Portugal), es ratificarà la proposta calderina perquè
el municipi esdevingui seu termal de l’esdeveniment.
Caldes és membre de l’EHTTA des d’octubre de 2018.
Actualment, la presidència de l’associació se situa a
Ourense (Galicia), i aplega unes 51 ciutats termals de
18 països d’Europa (Croàcia, República Txeca, Hongria, França, Alemanya, Grècia, Itàlia, Portugal, Romania, Espanya, Turquia, Àustria, Polònia, Azerbaijan, Georgia, Luxemburg, Estònia i Regne Unit).
L’EHTTA és una associació sense ànim de lucre des
de la qual s’estudia i promou el termalisme europeu
des de molts àmbits i a través de diferents projectes.

OBRES I SERVEIS | MOBILITAT

Nou itinerari habilitat per a vianants

Assemblea celebrada a Grècia, el març del 2019. > AJ. CALDES

Dilluns 11 de gener van començar les obres del que serà un nou itinerari per vianants al tram inicial de la carretera del Farell, BV-1243, amb
l’objectiu de donar accés del nucli urbà del municipi, des del passeig
del Remei, al camí de Castellvell, més conegut per camí de Foment.
Les obres habilitaran un pas de 1.8 m d’ample amb separació d’una
barrera de fusta i metàl·lica pel costat esquerre de la carretera en
una longitud de 700 m. Aquest nou pas donarà continuïtat a l’itinerari de 40 m que va paral·lel pel costat esquerre de la sortida nord
de Caldes cap a Sant Feliu fins al trencant de la carretera del Farell,
la intersecció amb la BV-1243.
El plantejament és millorar la intersecció desplaçant-la cap a la
dreta per guanyar l’espai necessari per l’esquerra per encabir l’itinerari, donant-li continuïtat i evitant que el vianant no hagi de creuar la carretera.
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habitatge SOCIAL | ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LA BOLERA

TELEVISIÓ | ‘MOEBIUS’

L’equip de gravació filmant al carrer del casc antic de Caldes > Q. PASCUAL
Manifestació de veïns i veïnes de La Bolera, del desembre del 2020, en l’espai on es construirà l’edifici. > CEDIDA

“No hem discriminat mai al jovent”
Els veïns proposen al consistori altres ubicacions dins el barri La Bolera
L’associació de veïns de La Bolera segueix insistint en què una altra ubicació seria més adient per al projecte d’habitatge social adreçat a joves,
impulsat per l’Ajuntament. “Encara no hem tingut cap conversa
amb l’equip de govern”, denuncia
la Junta Directiva de l’AV Barri de
la Bolera. “Aquesta setmana els
farem arribar per correspondència la nostra preocupació amb relació a aquest tema”, afegeixen. A

més, l’associació de veïns i veïnes
diu que facilitarà al consistori un
llistat amb una vintena de propostes de possibles ubicacions on construir l’edifici d’habitatge per a joves:
“Són cases abandonades, cases
tancades, naus en desús, i d’altres. Però la nostra principal proposta és la dels solars del carrer
Buenos Aires, en el nostre barri”,
expliquen. “Nosaltres estem oberts
al diàleg des del primer dia”, insis-

teixen, tot proposant obrir un procés participatiu entre les associacions de veïns i entitats implicades
“per trobar, treballar i decidir la
millor ubicació possible”. En qualsevol cas, el col·lectiu també incideix
en què la queixa poc té a veure amb
actituds discriminants: “No hem discriminat mai al jovent, tot el contrari, volem la millor ubicació possible i habitatge digne”, acaba dient
la Junta Directiva de l’associació.

DIA INTERNACIONALDE L’HOLOCAUST | 27-g

L’homenatge a les víctimes del nazisme
La vila de Caldes comptarà amb 11 plaques stolpersteine en el municipi
L’Arxiu Municipal ha tramès al Memorial Democràtic de Catalunya tota
la documentació necessària per a la
construcció dels 11 stolpersteine que
es col·locaran a Caldes de Montbui.
La documentació, tramesa aquest desembre passat, inclou el llistat de les
11 persones calderines víctimes del
nazisme. Els stolpersteine són petits
monuments creats per l’artista ale-

many Gunter Demming en memòria de les víctimes del nazisme que
es col·loquen als carrers, davant del
darrer lloc on va viure una víctima
del nacionalsocialisme. En el cas de
Caldes, hi haurà els 11 stolpersteine,
un davant de cada casa on va viure
una víctima, i en un altre espai es
preveu un memorial amb els noms
de les 11 víctimes.

Els stolpersteine són llambordins de
formigó de 10x10cm i coberts d’una
fulla de llautó amb les dades essencials de la persona gravades. Es posen
a la vorera, davant del darrer lloc on
va viure una víctima abans que l’arrestessin o el deportessin. La idea és
que facin aturar a la persona vianant i
la faci pensar en la persona desapareguda, assassinada, torturada.

La vila de Caldes serà l’escenari
d’una nova sèrie de Veranda TV i TV3
‘Moebius‘ és un thriller d’investigació que no inclou policies al voltant
d’un cas que afecta un alumne de l’institut La Farga, un poblet aparentment tranquil de la Catalunya interior. Aquesta és la sinopsi de
la nova sèrie, coproduïda per Veranda TV i TV3, que està sent rodada a Caldes i a altres escenaris naturals.
El dilluns 18 de gener va començar el rodatge d’aquesta nova sèrie, la
qual constarà de 10 episodis de 45 minuts, dirigits per Eduard Cortés,
director de l’èxit mundial “Merlí”. Segons la productora, en el rodatge es treballa comptant amb totes les prevencions per la Covid que
s’han de prendre per fer-lo segur i per enllestir-lo de la millor manera possible, malgrat les dificultats. El repartiment l’encapçala Aida
Oset, juntament amb Andrew Tarbet, Bea Segura, Lluís Marco, Roger
Casamajor, Lluís Villanueva i Victòria Pagès, entre d’altres. Al costat
d’aquests rostres coneguts, amb “Moebius” TV3 torna a apostar per
un càsting de joves i ple de talents emergents.
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ERC Caldes de Montbui

PSC Caldes de Montbui

Estem al costat
de la gent

Recuperem i
reactivem el sector
de la cultura
a Caldes!

E

l canvi ha començat
és el moment d’Esquerra Republicana! Els catalans i catalanes necessitem
un nou lideratge, una nova manera de dirigir el país amb el bé comú
per davant de tot, amb honestedat i
justícia social, basada en els valors
republicans i en l’independentisme
guanyador, en la via àmplia.
El nostre objectiu en política és ajudar a la gent del nostre país, volem
construir un país millor que garanteixi les oportunitats i un futur
digne per a tothom, que tingui uns
bons serveis públics, que puguin
respondre en moments més difícils com els actuals i que permeti
construir una societat més igualitària, una república feminista del
segle vint-i-u generant polítiques
transversals i amb perspectiva de
gènere, amb igualtat efectiva entre
dones i homes i quan parlem d’una
republicà per a tothom, això significa també reconèixer i garantir la
diversitat del nostre país, una societat més avançada que respecti
l’entorn. Volem ser un estat de primer nivell i això evidentment és impossible dins de l’Estat Espanyol.
No volem triar entre independència
i esquerres, fem possible el canvi i liderem un govern independentista i
progressista alhora que ens permeti transformar el país. Volem la reconstrucció d’una República Catalana i ser al costat de la gent per fer
d’aquest país un lloc millor.
Aquest és el nostre objectiu en política, ajudar a la gent d’aquest país a
construir un futur millor per a ells
i per elles, i aquest objectiu és el
que dóna sentit a tot allò que fem
tant el dia a dia com posant la mirada llarga.
Volem la independència de Catalunya perquè sabem que és l’única manera de construir un país
millor. Som el partit que no pregunta a ningú d’on ve, ni quina
llengua parla, ni quina religió professa, sinó quin projecte de futur
té. Per això des de Caldes, em presento per a diputada al Parlament
de Catalunya, com a calderina nascuda a l’Equador i com a catalana
d’adopció que comparteixo plenament el projecte de futur d’esquerra. Estem davant d’unes eleccions
convocades per un tribunal, nosaltres no renunciem a les urnes, no
seran quan haurien de ser, però ens
esforçarem perquè cap vot no es
quedi a casa, sortim a guanyar!

L

a cultura i la llibertat
artística contribueixen de manera molt
significativa al dinamisme de la societat i
permet a tots els segments socials expressar la seva identitat, contribuint a
la cohesió social i el diàleg intercultural. Aquest sector engloba a professionals i empreses amb un impacte directe estimat en el teixit econòmic del
3,8% del PIB espanyol i és creador de
700.000 llocs de treball relacionats.
Per aquest motiu, des del PSC vam
impulsar, i aprovar per unanimitat, una moció en aquest darrer ple
de gener on s’hi van sumar propostes dels grups municipals de JxC i
la CUP, als qui volem agrair la seva
mà estesa a treballar per aquest sector altament afectat per les restriccions que ha portat la COVID19.
La cultura és un bé essencial. I per
això cal que des de totes les institucions es doni suport i s’aposti per engegar les agendes culturals i d’esdeveniments a tot el territori. No ens podem
permetre que els nostres veïns i veïnes hagin d’anar a altres pobles i ciutats a gaudir de la cultura, o quedar-se
sense aquesta part vital de la nostra
vida per les restriccions de mobilitat.
Cal començar a programar i facilitar
la programació des de l’Ajuntament
de forma immediata, reinventant formats i aprofitant les noves tecnologies, per no arribar a complir un any
sense a penes programació cultural.
Per això cal reactivar el Consell de Cultura (que fa més de 10 anys que demanem la seva convocatòria), en el format que sigui més adient per elaborar
un pla de xoc per a la reactivació de
la cultura, tenint en compte la idiosincràsia de la nostra vila i la situació
d’emergència actual. Comptant amb
tots els agents i entitats del nostre
poble i persones interessades a sumar
sinergies i esforços. Només d’aquesta
manera aconseguirem un Pla que reflecteixi la realitat del nostre poble.
Per fer tot això possible s’ha aconseguit
el compromís de no perdre les assignacions pressupostàries compromeses
per l’exercici 2021 per a programació
cultural, activitats formatives, trobades professionals, producció i qualsevol
altra activitat vinculada amb la cultura,
que no es puguin dur a terme per la situació de pandèmia actual, i es reinverteixin en altres activitats culturals que
es puguin dur a terme de forma segura
dins d’aquest mateix exercici. Així com
campanyes de difusió per conscienciar
que la cultura és segura o ajudes econòmiques específiques pels professionals i empreses del sector cultural dins
de les ajudes establertes per fer front a
la crisi econòmica derivada de l’actual
pandèmia COVID-19.

CUP - Caldes

La repressió
i nosaltres

C

om molts ja sabreu, el passat 18 de
gener la CUP-Caldes
vàrem organitzar
una roda de premsa
per explicar un cas més de repressió. Aquest cop ens ha tocat a nosaltres, no és casualitat que la policia sabés el nostre nom, ni que la
multa es carregués amb punteria
-com un dard afilat- sobre la cara
més visible.
Volem aprofitar aquest escrit per
denunciar la repressió de l’independentisme contra l’independentisme. Sí, així d’absurda és la situació. L’antiga convergència -que
cada dia canvia de nom- exerceix
des de l’inici del procés una repressió dura i cruel. Tanmateix, la
nostra societat no n’és conscient,
perquè el discurs i el simbolisme
segueix sent el d’un govern aparentment independentista. El resultat són multes, penes de presó
i persecució judicial del legítim
dret a manifestació. Els causants
són JxCat com a autor i ERC com
a còmplice silenciós.
Quan en la roda de premsa demanàrem als grups locals de JxCat i
ERC que ens donessin suport i denunciessin la repressió d’una companya independentista, no desitjàvem un tuit, ni un copet a l’esquena,
estàvem demanant que s’exigís la
retirada de la denúncia per part de
la Generalitat, controlada pels seus
respectius partits. Seguim doncs
reclamant que es retiri aquesta
fraudulenta acusació emparada
en la Llei Mordassa i que no pretén res més que fer-nos callar.
Creiem que les bases de JxCat i
ERC són independentistes, és clar
que sí, però veiem les seves direccions corrompudes per un processisme estanc i de poltrona còmoda. Aquests dirigents permeten
la persecució política dels Mossos
d’Esquadra, un cos totalment descontrolat que -presumptament i segons publica La Directa- ha arribat
a infiltrar-se en les xarxes socials
de l’Esquerra Independentista.
No és d’estranyar que es persegueixi a qui més combat l’Estat
i la casta, però resulta paradoxal
que alguns s’omplin tant la boca
d’independència i després resultin ser una extensió més del braç
armat d’Espanya.
Per la llibertat i per la fi de la repressió, ens seguirem trobant als
carrers. Com diuen a Euskal Herria, Gora gu ta gutarrak! (Visca nosaltres i els nostres!), perquè la lluita
és un camí que es comparteix.

Junts x Cat - Caldes de Montbui

PPC Caldes de Montbui

Ple municipal
de gener

El nacionalisme
és decadència
económica

V

oldríem comentar
uns punts rellevants
que es van aprovar al
ple de gener: un pla
especial i de reordenament d’usos de l’edifici de Can
Rius, i tres mocions.
Respecte Can Rius, es planteja un
edifici d’habitatge dotacional amb
24 pisos d’entre 40 i 60m2, un petit
mercat, cafeteria i una zona d’ampliació del museu Thermalia. El pressupost és de mes de 6M€, per tant,
és el projecte més ambiciós que s’ha
plantejat mai al nostre consistori.
Des de Junts, creiem que la seva
rehabilitació és prioritària però
no com a habitatge. Veiem aquest
espai idoni com a casa de la cultura municipal, on hi càpiguen entitats, programació municipal, actes,
jovent, educació... Per tant, entenem
que aquest edifici de mes de 5000
m2 és clau per vertebrar la cultura del municipi i revitalitzar el casc
antic. Estem molt a favor de la creació d’habitatge social (fa més de 25
anys que no se’n fa a Caldes) però es
poden fer en molts dels plans parcials urbanitzables del municipi on
l’ajuntament hi té un aprofitament
d’espai d’un 10%.
Canviant de tema, el nostre grup
va impulsar una moció per fer
front a la crisi econòmica generada pel COVID. Aquest text, presentat per Junts+ERC, inclou
200.000€ ja pressupostats pel
2021 i destinats a subvencions per
empreses i autònoms, però també
aconseguim el compromís del govern de crear un fons de contingència de 500.000€ que permetrà
fer front, de forma àgil, a confinaments i emergències. A més,
també hem aconseguit l’increment
de la partida de serveis socials per
ajudar a persones que estan patint
els efectes de la pandèmia.
Votem a favor també a dues mocions de caire cultural. Una d’elles,
presentada per PSC+CUP+Junts,
dona recursos al consistori per ajudar, promocionar i incentivar el consum de cultura de manera segura
i sobretot, protegir a les persones
que creen cultura. L’altra moció
(presentada per ERC) reclama que
l’art efímer d’elaborar catifes i altres elements amb flors ingressi a
la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO.

E

l preu del mal govern és la fugida d’empreses, el
major creixement
de la desocupació,
la pèrdua d’inversions, la incompetència en la gestió i l’endeutament. Mentre la Generalitat se sumeix en el caos, els restauradors
catalans clamen al carrer:
Cal Impulsar una agenda de llibertat i prosperitat:
1. Abaixar els impostos a les rendes mitjanes i baixes i a aquells
que creïn llocs de treball.
2. Cal un pla de xoc per als sectors
afectats per la pandèmia i la Generalitat.
3. Reduir el nombre d’organismes
públics.
4. Professionalitzar l’administració.
5. Desburocratitzar i reduir les traves a les empreses.
6. reindustrialitzar Catalunya tenint en compte les prioritats de
sostenibilitat
mediambiental, la creació d’ocupació de qualitat i la digitalització.
7. Cal un finançament més just per
a reforçar la sanitat.
8. Alliberar la societat civil amb
unes institucions neutrals i al servei de tots els catalans.
Sabies que...?
L’endeutament de la Generalitat
no ha deixat de créixer. Segons
les dades del Banc d’Espanya
en el tercer trimestre del 2020,
ha aconseguit els 78.292 milions
d’euros mentre que el deute Madrid és de 34.801 milions d’euros.
El deute per càpita a Catalunya
és de 10.438 euros.
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Suport a la regidora
Marta Barnils

artIcle d’opinió

Si però no

> Entitats independentistes
de Caldes de Montbui
El 20 d’octubre de 2019, després
que finalitzés una concentració
a la plaça de l’Àngel en suport a
la Xènia Garcia, veïna de Caldes
que acabava de ser detinguda i
empresonada, molts calderins
i calderines, espontàniament,
vam fer una manifestació pacífica per l’avinguda Pi i Margall,
fins arribar a la bassa i tallar una
estona el trànsit de la C59. Durant aquell tall, un Mosso d’Esquadra de paisà es va acostar a
la Marta Barnils, regidora de la
CUP a l’Ajuntament de Caldes, i
va confirmar que fos ella.
Dilluns 18 de gener de 2021 en
roda de premsa la cap de llista
de la CUP de Caldes va notificar
que havia rebut una sanció administrativa del 601,00€, com a delicte greu, per haver participat en
el tall de l’esmentada carretera i
acusada de desobediència a l’autoritat, negativa a la identificació
i presumpta organització d’una
manifestació no autoritzada.
Ens trobem davant l’enèsim cas
de repressió, en aquest cas administrativa, contra la dissidència. Es sanciona a una persona
de forma sistemàtica a través
de l’anomenada llei mordassa
per mobilitzar-se, participant
en una manifestació, un dret
fonamental en qualsevol societat democràtica.
Des de les Entitats per la Independència de Caldes rebutgem
aquesta sanció interposada per
la Generalitat de Catalunya a la
Marta Barnils i ens solidaritzem
amb ella. Considerem que s’està
produint una vulneració de drets
i persecució de persones, que a
poc a poc s’està demostrant que
són innocents, com hem pogut
veure amb el retorn de l’Adrià
Carrasco o la confirmació de l’absolució de la Tamara Carrasco.
Lamentem que la Generalitat
de Catalunya sigui la que interposa aquestes sancions a través
dels serveis jurídics, i que ho faci
d’ofici. És per això que demanem
la derogació de la Llei Mordassa per començar a construir una
societat més lliure, més justa,
més solidària.
La llibertat d’un poble no es
negocia; es defensa, i els catalans i catalanes ho fem manifestant-nos pacíficament.

Aquestes alçades de la pandèmia
crec que tots ja hem arribat a dues
conclusions clares: que la seva evolució és imprevisible i que al virus
li agraden força les concentracions
de gent.

quarts de deu i d’una a dos quarts
de quatre ho fessin una hora més
per franja per poder servir uns
quants esmorzars i dinars més per
rendabilitzar l’obertura del negoci
augmentarien els contagis?

La majoria de gent ja ha incorporat
al seu dia a dia les tres regles bàsiques: distància, rentat de mans i
mascareta. Els ciutadans viuen atònits aquest si però no del govern.
És a dir, ni es fa el confinament domiciliari com diuen els experts de
manera que no s’atura la pandèmia
però es dicten unes mesures arbitràries que estan enfonsant l’economia i la vida de molta gent. No
es pot tractar la ciutadania d’ignorant i il·lusa i no raonar les coses.
Optar per un confinament municipal i no discriminar entre un àmbit
urbà i un àmbit agrícola, una ciutat de 10.000 habitants o un poble
de 150, per posar dos exemples, diu
molt poc a favor del sentit comú i
l’equanimitat d’una decisió.

Si les botigues no essencials obrissin el cap de setmana i no parlo de
les grans superfícies augmentaria
els contagis?

I ens podem preguntar si els bars,
que respecten els aforaments i la distància, enlloc d’obrir de vuit a dos

Síndic de Greuges:
un fort clatellot
a l’Ajuntament
de Caldes
> Carerac Verd

Carerac Verd ha demanat reiteradament informació a l’Ajuntament
en relació a:
• Explotacions d’àrids, abocaments de terres i explanacions a
Caldes: Can Carerac, La Borda i
el Pla d’Aguilar.
• Les liquidacions de l’impost de
construccions, instal·lacions i
obres (ICO) emeses per l’Ajuntament a les empreses Àrids Pérez,
SL i GDP Recycling Process, SL,
des de l’any 1997, i si havien estat
abonades.
• El cobrament de les sancions
imposades a GDP Recycling pel

maria núria revetllE
periodista

La majoria de gent ja ha incorporat
al seu dia a dia les tres regles
bàsiques: distància, rentat de mans
i mascareta. Els ciutadans viuen
atònits aquest si però no del govern.
				

trencament reiterat dels precintes d’aturament de l’activitat.
• L’estat de les propostes de sancions municipals contra els responsables dels moviments de terres
no autoritzats a la Borda.
• Possibles iniciatives que tinguin
com a finalitat reprendre l’ activitat extractiva a Can Carerac.
• Malauradament, el silenci de
l’Ajuntament a Carerac Verd ha
estat la única resposta, particularment acusat des que el nou Alcalde Isidre Pineda va prendre el
relleu d’en Jordi Soler.
Mentrestant:
• Els terminis de tramitació
dels procediments sancionadors
s’acaben (negligència, amiguisme o conveniència ?)
• Sabem, malgrat el mutisme dels
nostres governants, que l’Ajuntament té damunt la taula (Juliol
2020) una proposta de un nou Pla
Especial redactat a instàncies de
GDP Recyling i que pretén la legalització de l’explotació de Can Carerac, tapant així per sempre uns

Si una persona que viu a Caldes o
Lliçà es saltés el confinament municipal per anar al cinema a Granollers, que li queda a pocs quilòmetres i que s’asseu en una sala amb
l’aforament limitat i amb mascareta,
això faria augmentar els contagis?
En fi, la llista és inesgotable hi ha
tants exemples com causuístiques
diferents.
Amb això vull dir que tothom ja ha
interioritzat que no podem viure com
abans, ara que no ens facin combregar amb rodes de molí. O coneixeu
algú que se li hagi posat bé això que
es pot trencar el confinament municipal per anar a un míting?

abocament incontrolats, rotundament il·legals, que no han sabut o
volgut vigilar i obrint una ferida
encara més gran al territori.
El Síndic de Greuges pren la paraula. Davant de la negativa de
l’Ajuntament per ser transparent i comunicar una informació
que és pública, membres de Carerac Verd en representació del col·
lectiu, es varen adreçar al Síndic
de Greuges de Catalunya denunciant l’opacitat municipal i demanat al Síndic que intervingui per
defensar el dret dels ciutadans a
la informació.
Carerac Verd va adreçar dos instancies al Síndic, en relació a alguns del temes exposats anteriorment (La Borda i ICO de GDP
Recycling i Àrids Pérez a Carerac). El Síndic els va donar entrada i va reclamar en ambdós casos
informació a l’Ajuntament.
El resultat van ser unes respostes elusives per part de l’Ajuntament, amb paraules buides i inclús afirmacions incorrectes, que

naturalment no van satisfer al
Síndic. Ara el Síndic s’ha tornat
a adreçar al l’Alcalde Isidre Pineda recordant-li fermament la
obligació de respondre a la Sindicatura i als ciutadans amb la
informació requerida.
La transparència informativa és
una obligació legal que fa possible
i empara la participació ciutadana.
Certament, l’Ajuntament de Caldes no és d’aquesta corda i sols vol
la participació ciutadana per pantomimes. L’elaboració d’un projecte d’ampliació del Parc Termal de
Can Rius en va ser un exemple, i
que ara veureu que el volen transformar en un aparcament de cotxes i autobusos com a pas previ a
altres desoris.
Volem una gestió transparent de
l’Ajuntament i que aquest cregui
en la participació ciutadana.
L’Alcalde i regidors, quan accepten la responsabilitat dels seus
càrrecs, es converteixen en servidors públics. Així hom esperaria
que actuessin.

Si no fas més soroll, seguiran sense veure't entre la multitud.
hola@calderi.cat | publicitat@calderi.cat | t. 93 707 00 97

Anuncia’t!
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ENTREVISTA | ELISABET CLAVERIA autora de “La Bessona Solitària”

Elisabet Claveria: “Quan vaig descobrir que
jo era una bessona solitària vaig sentir que
em calia escriure sobre aquesta realitat”
Claveria és enginyera agrícola de professió i actualment és responsable de serveis tècnics de l’IRTA Torre Marimon
Mireia Clapers

- També has patit la pèrdua d’una
bessona. Poder escriure aquest llibre t’ha servit per tancar ferides?
El llibre m’ha servit per poder
donar un lloc a la meva bessona i
poder fer el dol, i de retruc per a entendre una mica més la meva vida.

-Després de 30 anys dedicats
al camp de la investigació,
quins projectes desenvolupes
des de l’IRTA Torre Marimon?
S’ha de tenir en compte que el centre de Torre Marimon és peculiar
respecte a altres centres de l’IRTA.
Hi ha una part de la finca destinada
a activitat lligada amb la investigació, una part que és una finca rústica tradicional i una part destinada a
l’ús públic. La meva tasca és gestionar, coordinar i donar servei a les necessitats de cada activitat. Un dels
nostres principals objectius és mantenir la finca de la manera més sostenible aplicant tota la tecnologia i recursos que estiguin al nostre abast.
Som molt conscients que Torre Marimon és un referent per al municipi
i volem que ho continuï sent.
- Ja has publicat alguns relats i
guanyat premis, l’afició de l’escriptura sempre t’ha acompanyat?
Sempre és molt de temps, però recordo que des de molt joveneta escrivia reflexions i moltes pàgines
que eren fugides, sense cap vocació
literària. Aquesta vocació literària
va néixer quan amb quaranta anys
em vaig apuntar per primer cop a
un taller d’escriptura creativa. La
meva primera professora la Raquel
Picolo, em va ensenyar a escriure
sense por i em vaig adonar que volia
escriure i volia que em llegissin.
- Què és el que t’ha portat a escriure i publicar aquest primer
llibre? Quan vaig descobrir que jo
era una bessona solitària vaig sentir
que em calia escriure sobre aquesta realitat. De cop entenia moltes
coses i vaig escriure molts relats i
contes, que és el format en el qual
em trobo més còmode. Però un relat
no m’abastava, necessitava més extensió per explicar-me, necessitava
més personatges, necessitava espai i
me’l vaig donar. Quan vaig tenir acabada la primera versió, vaig veure
clar que la volia publicar per dos
motius: un per tancar el procés d’escriptura, arrodonir l’obra literària
amb tot el que comporta, i el segon
perquè era la novel·la que a mi m’hagués agradat llegir quan vaig descobrir que era bessona solitària.
- Tot i que “La Bessona solitària” és
una novel·la de ficció, està basada
en una experiència real, com vas
afrontar el procés d’escriptura?
Va ser un procés molt lent i per això
va ser molt terapèutic. Parlant amb

Carmen Cortes, un dels terapeutes
que han escrit l’epíleg, el fet d’haver-me connectat tan intensament
i tan sovint durant gairebé deu anys,
amb la meva bessona m’ha permès donar-li un lloc a la meva vida.
- Has tingut molts entrebancs?
Quan un escriu a més a més, vull
dir que no és la seva activitat
principal, el pitjor és la manca de
temps, poder trobar temps de qualitat per escriure. Els reptes que
em vaig marcar tenen a veure amb
la qualitat literària: fer un text entenedor, correcte, bell i que aporti alguna cosa al lector. Ara quan
t’ho explico m’adono que més que
reptes són desitjos i que intentar
complir-los m’aporten un gaudi.
Escriure és sobretot un acte lúdic.
- Durant tota la novel·la, la Martina, la seva protagonista, s’endinsa en el món dels somnis per
mostrar-se al lector com sent i
viu la Martina de veritat?
L’existència del món oníric no és
per mostrar la Martina real, de fet
la Martina real és la del món real i
la del món oníric. És una novel·la de
relacions i la relació més íntima que
té la Martina es dóna en el món oníric amb la seva bessona. Elles dues
van compartir un món propi i únic,
en el que no els calien les paraules.
- En el llibre també hi trobem
molta referència a les robes, teixits, cintes...tenen un significat
especial, ja que apareix tant en
la vida de la Martina com en els
somnis, hi ha alguna simbologia?

És interessant la pregunta, m’explico: ara que ja he acabat la novel·
la i en parlo amb els lectors, troben
coses que hi són, però que no les
vaig pensar conscientment. Escric
molt des de la intuïció, sobretot en el
procés inicial de crear. Necessitava
un bosc en la mesura d’un espai no
limitat, un espai embolcallador... les
teles fan aquest efecte, ens embolcallem amb un fulard, amb una manta,

“De vegades fer coses
normals com publicar un
llibre ens dóna el miratge
que encara hi ha alguna cosa
normal a les nostres vides”
amb un llençol i l’olor i el tacte de les
robes ens duen a llocs coneguts des
de la infantesa a un amant o l’àvia.
Un bosc de teles és més versàtil que
una fageda o una pineda de la qual el
lector ja té un referent i jo volia donar-li alguna cosa nova on es pogués perdre. Les cintes que la Martina porta de tornada després de cada
viatge sí que tenen a veure amb el
color del món que visita i que està
lligat a un objecte de cada capítol. El
simbolisme de les cintes té a veure
amb trenar una vida, totes les experiències formen part de nosaltres.
- El mar també és important,
sobretot en la vida adulta de la
Martina, per què s’hi troba com a
casa en la seva immensitat?
La descoberta del mar coincideix

amb un punt de gir en la vida de la
Martina pel que fa a la relació amb la
seva amiga Anna i amb el seu marit,
i també apareix una nova emoció:
el perdó. La Martina se sent com a
“casa” perquè submergir-se en el
mar és l’experiència més propera a
la vida intrauterina, i és allà on ella
s’hi troba bé i on no li manca res.
- La delicadesa amb què descrius
la vida de la Martina i tot el que
l’envolta fa molt especial aquest
llibre, quins són els teus referents literaris?
Em costa triar... potser la Mercè
Rodoreda i la Katherine Mansfield.
- La personalitat de la Martina ha
estat marcada per l’enyor que sent
per una absència desconeguda?
Sí, és el tret més important de la personalitat de la Martina, un enyor tendre, un sentiment de manca d›alguna
cosa, de sentir-se incompleta.
- Què et va portar a crear el personatge de l’Anna com amiga de
la Martina, que és amb qui té el
vincle més profund?
Com he dit és una novel·la de relacions, l’Anna i la Martina tenen un vincle molt proper que quasi podria ser
substitutiu del vincle amb la bessona, però no ho és. El grau d’intimitat
de la Martina amb la seva bessona
és més fort que qualsevol altre i era
per això, per mostrar aquesta intensitat que vaig necessitar l’Anna.
L’Anna també m’ha servit per parlar d’un altre tipus de relacions que
m’interessen molt i que són les derivades de diferents les maternitats.

- Aquest llibre s’ha publicat amb
l’Editorial Índex Edita, dins la
col·lecció Sense títol, ha estat un
procés fàcil, o t’has trobat amb
moltes dificultats?
Ha estat un procés intens. A la Pepi
Bruguera li havia agradat molt, però
quan l’Anna Leonart em va tornar el
manuscrit ple d’anotacions vaig pensar que potser m’havia equivocat i
que millor el deixava guardat en un
calaix. Vaig llegir totes les anotacions amb calma, vaig valorar el que sí
que podia canviar i el que no volia de
cap de les maneres reescriure i m’hi
vaig posar. El resultat ens va agradar a totes i l’Eva Bargalló va començar amb les correccions i després van venir els “flecos”: grandària
de lletra, numeració, disseny de portada, que per cert em vaig estalviar
un dinar al Palomares per “convèncer” al Jaume Bruguera de posar la
llavor d’auró. Després de molta feina
sento com si el llibre fos la criatura
de tots els que hi han intervingut i
els hi estic profundament agraïda.
- Actualment, estàs preparant
una segona novel·la?
Tinc dos projectes en marxa. Un
és una novel·la de ficció ambientada a la Torre Marimon i que se
situa des dels anys seixanta fins
que tanquen l’internat de l’escola. I
l’altre són les memòries de la meva
mare, que als anys seixanta quan
tothom anava a l’estranger ella va
fer el camí invers i va deixar una
vida pròspera a Suïssa per instal·
lar-se a La Sagrera, un barri obrer
d’una Barcelona grisa i bruta.
- Com ha estat publicar el teu primer llibre en temps de pandèmia?
Doncs molt diferent que si l’hagués
publicat en un altre moment. Però
ha estat una decisió consensuada
amb l’Editorial. Teníem el llibre i
teníem les ganes de treure’l. Si les
vies de comunicació han de ser unes
altres doncs ens adaptarem, serem
creatius i sobretot confiarem amb
el boca-orella. Els lectors són la nostra millor publicitat. Personalment
estic contenta d’haver-lo publicat en
aquest moment, perquè de vegades
fer coses normals com publicar un
llibre ens dóna el miratge que encara hi ha alguna cosa normal a les
nostres vides.
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FESTES I TRADICIONS | CARNESTOLTES

ART | CURSOS TRIMESTRALS

Taller d’Art cancel·la els cursos d’adults
programats pel tercer trimestre

Enguany, la pandèmia obliga a programar una activitat alternativa a la tradicional rua de Carnestoltes. > AJ.CALDES

Reagge per xics, el concert de Carnestoltes
L’acte tindrà lloc al Parc de Can Rius, el 13 de febrer, a les 12 hores
Degut a la situació de pandèmia,
com a activitat alternativa a la tradicional rua de Carnestoltes, aquest
any es durà a terme un concert del
grup Reagge per xics al Parc de Can
Rius. Ho va anunciat així l’Ajuntament de Caldes, ahir dilluns 1 de febrer, al matí.
El concert, amb el suport de l’Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona, el Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya i el Taller d’Art municipal Manolo Hugué, tindrà lloc el dissabte 13 de

febrer, a les 12 hores, amb el cost d’1€
per entrada. Cada entrada correspon a un grup de màxim 6 membres.
La reserva d’entrada es podrà realitzar telemàticament a través del
web www.caldescultura.cat a partir
de dijous 4 de febrer, a les 17 hores.
De manera puntual, el mateix dijous
4 de febrer, de 17 hores a 19 hores,
es donarà el servei de reserva presencial d’entrades a les instal·lacions
d’El TOC.
L’espai pel concert habilitat al Parc
de Can Rius, obrirà les portes 45

minuts abans de l’inici de l’espectacle i s’hi accedirà per la plaça de
Taunusstein. La durada aproximada del concert serà de 70 minuts i
disposarà d’un espai amb la presència del ninot del Rei Carnestoltes, confeccionat pels professors
del Taller d’Art, on les famílies s’hi
podran fer fotografies.
Segons ha informat el consistori,
l’activitat es durà a terme a l’aire
lliure amb totes les mesures pertinents, mascareta, distància de seguretat i aforament limitat.

Des del 7 de gener que les noves mesures per la contenció de la Covid19 impedeixen la continuïtat de les activitats extraescolars d’aquest
curs, realitzades fora de l’horari lectiu habitual dins o fora del centre
educatiu. En aquest sentit, les classes i cursos formatius de diferents
disciplines artístiques que s’ofereix al centre municipal Taller d’Art
Manolo Hugué han quedat conseqüentment interrompudes, pendents
de poder reprendre’s quan acabin les restriccions actuals.
Com en la resta de centres educatius i/o formatius, Taller d’Art havia
de començar el segon trimestre del curs després de les vacances de
Nadal. Pel que fa als cursos trimestrals per a adults, “el seu inici queda
ajornat fins a nou avís” diu, Yolanda Molina de Taller d’Art, i en el cas
dels cursos anuals, “es reprendrà l’activitat tan bon punt s’acabin
les restriccions”, afegeix.
Malauradament, el fet d’interrompre el curs d’enguany, i no saber amb
exactitud la data de tornada, genera inevitablement que no es puguin
dur a terme els cursos d’adults programats pel tercer trimestre. És per
això que des del Taller d’Art Municipal “s’oferiran cursos intensius de
cap de setmana de diverses disciplines artístiques”, explica Molina.
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RAL·LI raid | EDICIÓ 2021

Dakar 2021: la consolidació
de l’Aràbia Saudita
Lucas Cruz és el millor calderí, aconseguint pujar al podi en tercer lloc juntament amb el pilot, Carlos Sainz
Albert San Andrés

E

l Dakar és la cita ineludible del motorsport de cada
principi d’any, en un inici
on només el ral·li de Monte-Carlo aconsegueix igualar-lo en importància uns dies després.
Els aficionats a la benzina esperen la cita
del desert durant tot l’any per enganxar-se al resum diari de les cadenes de
televisió que segueixen la prova i omplir
el menjador de casa de la pols del desert
de l’Aràbia Saudita, que en aquesta segona edició sobre el seu territori ha aconseguit consolidar-se com el lloc ideal per
a la disputa de la prova.
Al nostre país, part de la culpa
d’aquesta afició la tenen els centenars
de pilots i assistència que any rere any,
han fet del Dakar la prova amb més seguiment. En el cas de Caldes, tenir el
grapat de participants que té, és també
un bon motiu per a un seguiment encara
més massiu que en la resta de poblacions. I és que partint de la base que Lucas
Cruz -copilot de Carlos Sainz- és tres vegades campió de la prova i Rafa Tibau és
un dels més mítics, és motiu més que suficient per a poder demostrar la importància que té aquesta prova per la vila.
En aquesta edició, els principals favorits no han pogut aconseguir la quarta victòria -que hauria estat la segona
consecutiva- en benefici de “Monsieur
Dakar” Stéphane Peterhansel que torna
a guanyar quatre anys després i amb 14
victòries (6 en moto i 8 en cotxe) és el més
llorejat de la història. Sainz i Cruz s’han
hagut de conformar a pujar al podi pel
darrere dels seus companys d’equip Peterhansel/Boulanger (X-Raid Mini JCW)
i d’Al-Attiyah/Baumel (Toyota Gazoo).
Diferents problemes mecànics i de
navegació van deixar sense clares opcions de victòria a la parella que lluïa el
número 300 en la porta del seu Mini i
que en la novena etapa va dir pràcticament adéu a la victòria final després
d’una punxada i un problema als frens,
en la mateixa jornada on Peterhansel els
va robar el paper de principal favorit a
la victòria final. Tot i els recurrents problemes mecànics i de navegació, Sainz i
Cruz van ser capaços d’embutxacar-se
un total de tres etapes del raid.
En camions, els tres Tibau en competició ho feien en la categoria de camions d’assistència, el lloc tradicional per
aquest cognom que tanta glòria ha donat
al ralli-raid més dur del món. Rafa pare
va completar la prova sobre el Man TGA
18.480 del Bahrain Raid extrem, amb
el també calderí Arnald Bastida, com
acompanyant mecànic. El Rafa Jr. ho va
fer donant assistència a l’equip Mini i el

Helena Tarruell i Pere Barrios amb el Toyota HDJ 80 amb el qual han participat en la categoria Clàssic del Dakar. > dakar.com

“La Covid ha fet
que el ralli hagi
estat molt estrany.
Tècnicament ha
estat una prova
molt difícil on
l’organitzador
s’ha complicat
molt la vida”
Rafa Tibau
Pilot del Bahrain
Raid Xtreme

Pol als Polaris. Segons ens explica el més
experimentat dels Tibau, “la Covid ha
fet que el ralli hagi estat molt estrany.
Tècnicament ha estat una prova molt
difícil on l’organitzador s’ha complicat molt la vida. Les queixes de Sainz
dient que era una gimcana i donant-li
les culpes al Lucas Cruz, han estat innecessàries, però si que es cert que la
navegació ha estat molt complexa”.
“Crec que ha estat un Dakar de
transició, un Dakar que normalment
no s’hagués fet i ho han aconseguit.
ASO ha demostrat que si es vol es pot
fer tot, ja van fer el Tour de França i el
Ralli d’Andalusia el propi David Castera. Hem d’aprendre molt d’ells, ja
que aquí no som capaços d’organitzar
aquestes coses i ens quedem a fora”
afirma el pilot de camions que espera
“poder tornar-hi per assolir l’objectiu de conduir amb 70 anys”.
Si parlem d’assistència no podem
deixar de banda la que va completar
l’equip Buggy Masters Team, capitanejat per l’Eudald Noé, que en aquesta edició han donat suport als pilots Ricardo
Ramilo i Xavi Blanco, que van quedar-se
a les portes de completar la prova. “El

Dakar és la carrera més dura del món
i sense dubte la més exigent a nivell
físic, mental i de convivència. Potser
per això ens apassiona i gaudeix d’una
audiència incomparable. És una prova
molt difícil de gestionar, capaç de
posar al límit a totes les persones que
formen part d’ella” va explicar l’equip
en un comunicat, a manera de resum de
les dues setmanes al desert.
Altres participants en el raid, van
ser Pere Barrios i Helena Tarruell, dos
calderins que debutaven en la nova categoria Clàssic, una disciplina creada per a
cotxes amb pedigrí en els raid amb una
antiguitat superior als 25 anys i en mode
de regularitat, on, resumint, el que importa és mantenir la mateixa mitjana de
velocitat durant tot el trajecte. Barrios
i Tarruell van aconseguir la 14 posició
final d’entre els 24 participants que van
aconseguir acabar.
Sense experiència prèvia, el Toyota HDJ 80 de la parella va resistir a la
perfecció les 12 etapes i Tarruell va explicar a l’organització que haver pogut
estar al Dakar, “és un somni complert,
ja que sempre el veia prendre la sortida -al seu tiet Rafa- per televisió” ex-

plica. Pel que fa a Barrios, el president
del CH Caldes i gerent de Recam Làser,
ja va voler participar el 1997 i ha explicat a aquest mitjà que “hem superat el
repte. 6.000 km per Aràbia no és fan
cada dia. Pilots i cotxe hem aguantat
bé, el que per a mi ha estat una experiència única i que no crec que calgui
repetir, sinó és en un altre escenari”.
Tot i la falta d’experiència, la parella es va anar adaptant al desert dia a
dia i de la 23a posició inicial, va anar escalant llocs fins a aconseguir un top10
en la desena etapa, classificant novens i
acabant en 14a posició final.
Aquesta segona edició del Dakar en
terres aràbigues ha consolidat -tot i que
els milions aportats també tenen molt a
veure- el país com a seu del raid més dur
del món, que en la tornada a l’Àfrica sembla que ha recuperat de nou l’esperit que
Thierry Sabine va voler per la prova que
va crear el 1978. En l’edició número 43,
han estat un total de 7.646 km recorreguts, dels quals 4.767 han estat cronometrats en les 12 etapes i el pròleg, que ens ha
mantingut enganxats des del dos de gener
a la pantalla i que encara ens fa escombrar la pols que ha quedat al menjador.
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HOQUEI | OK LLIGA

3 minuts negres condemnen al Caldes a Girona (5-1)
Els de Candami van començar la segona volta de l’OK Lliga amb una derrota tot i dominar bona part del partit
Derrota a la pista del Girona CH per
5-1 el passat diumenge dia 24. Un resultat allunyat del que es va veure al
Pavelló de Palau ja que els calderins
van dominar bona part del partit i
van mereixer molt més.El duel va començar molt igualat amb arribades a
les 2 porteries. El Caldes dominava la
possessió mentre que el Girona buscava fer mal des de la llarga distàncies i amb ràpides transicions aprofitant els metres de la pista. Gelmà
va avançar als de Comalat en una
jugada poc encertada per la defensa del Caldes ja que l’ex del Scandiano i Follonica va arrancar des de la
seva pròpia porteria fins arribar al
lateral de l’àrea de Camps i, amb un
potent xut, va fer el 1-0. Anaven passant els minuts i el Caldes no trobava el gol per igualar el duel. Encara
es va poder posar pitjor el marcador
quan Gelmà va enviar la bola al ferro
després d’un penal provocat per una
nova errada defensiva dels vallesans.
1 minut després, Ferran Rosa va fer
l’empat a 1 amb un xut potent de falta
directa per les 10 faltes del Girona.
Amb aquest marcador es va arribar al descans. A la represa els lo-

cals van estar molt més endollats que
no pas el Caldes i van tenir 3 minuts
de molta efectivitat on van sentenciar el partit. Mendes desequil·librava
el marcador amb el 2-1 al minut 33.
Tot seguit, Grau feia el 3-1 aprofitant una bona jugada de Joseph i tocant una bola que es passejava per la
línia de gol. El propi Grau va deixar
el partit vist per sentència al minut
36 amb un potent xut de cullera que
va sorprendre a Camps. Tot i l’àmpli
avantatge que tenien els gironins, el
Caldes no va abaixar els braços i va
buscar en tot moment la remuntada. Tot i això, res anava favorable als
interessos dels de Candami. Camps
va aturar una FD a Pujol al minut
39 per les 10 faltes del Caldes. Ferran Rosa va poder retallar distàncies al minut 42 després de la 15a falta
del Girona però Llaverola li va aturar
l’oportunitat al 6 arlequinat. Gurri va
fer el definitiu 5-1 al minut 44 després d’una gran jugada personal i definint a la perfecció davant de Camps
amb un aixeca i pica. Ferran Rosa va
veure la blava a 4 minuts pel final i
Camps va aturar la FD a Gelmà.
> premsa ch caldes

Els jugadors de Candami han començat la segona volta de la competició amb una derrota contra el Girona > K. CÀTEDRA

NATACIÓ | CN CALDES

Kilian González, recuperat i en plena forma
El nedador va representar a la FECPC aquest cap de setmana
El nedador de Caldes Kilian González ha participat aquest darrer
cap de setmana, 30 i 31 de gener
-per segon any consecutiu-, al
Campionat d’Espanya AXA de
Natació de joves per categories
d’edat, organitzat pel Comitè Paralímpic Espanyol, a la piscina de
Valdesanchuela (Madrid).
González ha representat a la Federació Esportiva Catalana de

Paralítics Cerebrals (FECPC), i
ha disputat 4 proves individuals
en la categoria Júnior obtenint els
següents resultats: 6a posició als
50 esquena, 7a posició als 50 papallona, 9a posició als 100 lliures
i 11a posició als 50 lliures. També
ha participat en els relleus de 4x50
lliures i 4x50 estils.
Finalment, la FECPC ha obtingut
la 3a posició en la classificació per

t · 93 707 00 97
e · publicitat@calderi.cat

equips gràcies als bons resultats
dels seus nedadors/es seleccionats.
Segons el CN Caldes, “González
ha demostrat estar plenament
en forma i una molt bona progressió després de l’accident
vascular isquèmic que va patir
l’abril del 2019, ja que ha millorat notablement totes les seves
millors marques”.

anuncia’t
des de 25 €

14 | AGENDA

calderí / #78

Del 02 al 28 de febrer de 2021

del 02 al 28 de febrer del 2021
INFORMACIÓ
D’INTERÉS
NOU HORARI DE L’OMIC
(Oficina Municipal d’Informació
al Consumidor)
De dilluns a divendres de 9 h a 14
h. Per qualsevol gestió adreçada
a l’OMIC podeu trucar al número de telèfon 93 865 45 30 o adreçar un correu electrònic a info@
omiccaldesdemontbui.cat
NOU NÚMERO DE TELÈFON
MÒBIL DE L’OFICINA
DE CATALÀ
L’Oficina de Català de Caldes de
Montbui ha habilitat un nou número de telèfon mòbil per atendre,
assessorar, resoldre dubtes i ajudar-vos a millorar els coneixements
de català. Hi podeu contactar a través del número 634 757 151. Les
persones interessades a rebre atenció presencial caldrà que demanin
cita prèvia per correu electrònic a
caldes@cpnl.cat o per telèfon de 10
h a 13 h al 93 862 70 24.

DIMARTS 2
A PARTIR D ELES 8 H · DEIXALLERIA MÒBIL
Visita mensual del camió adaptat amb contenidors de recollida,
que es repeteix cada primer dimarts de mes.
Lloc: dins de l’aparcament del
carrer de les Escoles Pies
Organitza: Ajuntament de Caldes
19:15 H – MISSA DE LA CAN-

DELERA
Lloc: Església de Santa Maria
Org.: Parròquia de Santa Maria

DIJOUS 4
17 H · WEBINAR: CÀNCER
I COVID
Jornada online amb motiu del
Dia Mundial contra el Càncer. Es
tractaran les dificultats que els
pacients de Càncer i les seves famílies han tingut i continuen tenint, i també sobre la vacuna contra la Covid. Més informació i
inscripcions a https://www.aecc.
es/ca/eventos/jornada-onlinecancer-i-covid
Organitza: AECC – Catalunya
contra el Càncer de Barcelona

VAT – ACTE POSPOSAT DES
DEL 25 DE GENER
Curs de monoprint manual i amb
tòrcul. Elaboració de gelprint i
gravat en volum. A càrrec de la
professora Rosa Permanyer.
Lloc i org.: Taller d’Art Manolo Hugué

DIMARTS 9
17:15 H · INICI DE CURS
D’AQUAREL·LA CREATIVA –
ACTE POSPOSAT DES DEL 2
DE FEBRER
Aiguades, veladures i textures en
l’aquarel·la. Curs a càrrec de la
professora Rosa Permanyer.
Lloc i org.: Taller d’Art Manolo Hugué

Amb la participació d’un equip de
nedadors i nedadores del CN Caldes. Del 12 al 14 de febrer del 2021.
Lloc: Oviedo

Lloc: Església de Santa Maria
Org.: Parròquia de Santa Maria

DIVENDRES 19

DISSABTE 13

NERVI JOVE 2021
Finalitza el període de presentació
PROVA ESPORTIVA
de propostes d’activitats juvenils
Gran Prix Internacional de Nata- per debatre als pressupostos partició – Trofeu Alejandro López. Els cipatius de joventut del 2021.
dies 13 i 14 de febrer. Amb la par- Formulari web: eltoc.caldesdeticipació d’un equip de nedadors i montbui.cat
nedadores del CN Caldes.
Organitza: Regidoria de Joventut
Lloc: Sant Andreu (Barcelona)
de l’Ajuntament de Caldes

12 H · CONCERT DE
CARNESTOLTES
Concert del grup Reagge per xics
com a activitat alternativa a la
19:15 H · INICI DE CURS DE
tradicional rua de CarnestolSERIGRAFIA – ACTE POSPO- tes. Cost d’1€ per entrada. Cada
DILLUNS 8
SAT DES DEL 2 DE FEBRER
entrada correspon a un grup de
Tècniques directes i emulsió fomàxim 6 membres.
8 H · SERVEI D’EXPEDICIÓ I togràfica. Curs a càrrec de la pro- Reserva d’entrada: www.caldesRENOVACIÓ DEL DNI
fessora Mercè Julià.
cultura.cat a partir de dijous 4 de
Visita de la unitat mòbil la Direcció Lloc i org.: Taller d’Art Manolo Hugué febrer a les 17 h. De forma puntuGeneral de la Policia per a la renovaal, el mateix dijous 4 de febrer, de
DIMECRES 10
ció i expedició del DNI que es durà a
17 h a 19 h, es donarà el servei de
terme els dies 8 i el 10 de febrer.
reserva presencial d’entrades a
19 H · INICI CURS JOIERIA
Lloc: OAC (pl. Font del Lleó, 11).
les instal·lacions d’El TOC.
CERÀMICA – ACTE POSPOPlaces limitades.
Lloc: Parc de Can Rius
Organitza: Ajuntament de Caldes SAT DES DEL13 DE GENER
Organitza: Ajuntament de Caldes
Treball del metall i de les difeCol·labora: Oficina de Difusió Ar19:15 H · INICI DE CURS DE FO- rents possibilitats que permet la tística de la Diputació de Barceloporcellana aplicada a la joieria.
TOGRAFIA – ACTE POSPOna, el Departament de Cultura de la
A càrrec de la professora Núria
SAT DES DE L’1 DE FEBRER
Generalitat de Catalunya i el Taller
Soley Casas.
Expressió fotografia. Coneixed’Art municipal Manolo Hugué.
Lloc i org.: Taller d’Art Manolo Hugué
ment de la càmera i de les seves
DIMECRES 17
possibilitats creatives. Creació
DIVENDRES 12
d’un portfoli personal. A càrrec de
19:15 H · DIMECRES
la professora Genoveva Sans.
DE CENDRA
Lloc i org.: Taller d’Art Manolo Hugué PROVA ESPORTIVA
IX Campionat d’Espanya de Nata- Missa amb imposició de la cen19:15 H · INICI CURS DE GRA- ció per Federacions autonòmiques. dra. Inici de la Quaresma.

DISSABTE 20
18:30 H · ACTE ANTI-REPRESSIU
L’acte se centrarà en la projecció del documental ‘De matinada’
sobre els fets del 23 de setembre
del 2019. Hi intervindran: una persona encausada, un membre del
grup de suport, i un de la defensa
jurídica. Acte obert al públic.
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: Entitats Independentistes de Caldes (Assemblea Nacional Catalana, Caldes groga,
CDR Caldes, Grup de suport al
Raül Romeva, Grup de suport a la
Xènia i Òmnium Cultural).

DISSABTE 27
PROVA ESPORTIVA
Gran Prix Internacional de Natació – VII Memorial Paulus Wildeboer. Els dies 27 i 28 de febrer.
Amb la participació d’un equip de
nedadors i nedadores del
CN Caldes.
Lloc: Sabadell

Llegeix-nos sense
moure't de casa!
A partir d'ara demana un exemplar
del Calderí amb la teva comanda
de distribució a domicili.

Rebràs la teva compra i també el teu exemplar per informar-te de
les darreres notícies sense sortir de casa.

Lliuraments realitzats en horari de tarda de 16 a 20 h.
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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
Farmàcia Brunat
93 865 26 45 · C. Folch i Torres, 4

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

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

Farmàcia Neus

La frase de la quinzena

“Bec per fer que altres
persones siguin més
interessants.”
> Ernest Hemingway

93 862 21 93 · C. Santa Teresa, 8

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

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

Farmàcia Tarruell
93 865 09 97 · C. Sant Ramon, 7
		
Farmàcies de guàrdia (de 22 a 00.30 h).
A partir de les 22 h, acabat l’horari
habitual de cada farmàcia, i en cas
d’urgències farmacològiques cal trucar
a la Policia Municipal (T| 93 865 41 41).
Allà els informaran de la farmàcia de
torn, que obrirà per prestar-los el servei
d’urgències fins a les 00.30 h. A partir
de les 00.30 h, el servei de farmàcia
de guàrdia es deriva a la Farmàcia
Viñamata (c. Museu, 20; Granollers).

DEFUNCIONS
22 de gener · 95 anys
RAMÓN CLOTET PRAT
16 de gener · 91 anys
ROSA BERNAT MARIN
12 de gener · 94 anys
DOLORES BOSCH CASALS
2 de gener· 64 anys
MARIA ANGELES MIMO SALLENT

Vols ser punt de
distribució del
Calderí?
Rebràs exemplars a cada edició.
(Només per a establiments comercials)

Passatemps en català

Un cop de mà

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

Aquestes frases són adequades?
- “La mora d’esbarzer és més dolça que la de morera.”
- “Móra d’Ebre és la capital de la Ribera d’Ebre.”
- “A Benifairó de la Valldigna hi ha el castell de la Reina Mora.”
Totes tres

Dues

Cap

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.
Si el vols rebre, envia’ns la teva a/e a uncopdema@cpnl.cat.

281.064
notícies llegides
89.151
sessions al web
58.839
usuaris únics

CONTACTA’NS!
hola@calderi.cat

www.calderi.cat
el portal digital de notícies
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Curiositats

Propietària de l’escola d’escalada i circ El Gat Penjat

Ruth
Prado
Hernández

Fa justament vuit anys va obrir el rocòdrom,
un dels primers de la comarca. Natural de
Costa Rica, va treballar com a voluntària
en la xarxa de parcs nacionals. D’allà li
ve la seva afició per la muntanya i, per
descomptat, pel contacte amb la natura.

Jordi Rius

Q. Pascual

· Com és que El Gat Penjat és alhora
escola de circ i d’escalada?
Primer vam començar amb el que és
el rocòdrom, la primera part d’El Gat
Penjat. Vam ser els primers llocs de
la comarca. Si no venies a Caldes, havies d’anar a Sabadell o a Barcelona.
Llavors va venir una noia a donar classes de trapezi per l’altura que teníem
i va començar l’escola de circ. Ja teníem gent a la qual li agradava el trapezi i no podíem encaixar el trapezi i el
circ al mateix lloc. Llavors és quan es
va decidir fer la part de circ amb una
escola específica.

“L’escalada és
un sector al qual
ha afectat poc la
Covid-19 “

Del 02 al 28 de febrer de 2021

· Teniu més practicants d’escalada
o de circ?
Normalment, eren xifres semblants
de practicants. Amb la irrupció de la
pandèmia de la Covid-19, ens ha baixat molt més el nombre dels usuaris
de la part del circ que no pas els que
fan escalada.
· Pel que fa a l’escalada, en feu d’iniciació i de tecnificació?
Sí. De moment no tenen alumnes que
competeixin. Sí que tenim practicants
que volen millorar l’escalada a la roca.
·Les darreres restriccions anti-Covid us han obligat a tancar?
Sí. Des de dijous passat estem tancats.
Però hem estat fent activitats extraescolars, amb grups reduïts de sis nens i

nenes. En tenir una altra sala, que
encara no tenia un ús específic, ja
que l’estàvem acabant quan va esclatar la pandèmia, ens ha ajudat
a poder dividir grups. També vam
contractar un altre monitor.
· Penses que a Caldes hi ha molta
afició a l’escalada?
Sí, n’hi ha molta. Hi ha molts aficionats a Caldes i al seu voltant.
A més de Caldes, ens ve gent de
Sant Feliu de Codines, Moià, Castellterçol, Sant Quirze Safaja, Sabadell, Polinyà...
· Justament Caldes de Montbui
està envoltada de muntanyes.
Això potser explica una mica
aquesta afició dels calderins?
Sí, crec que sí. Els calderins són
molt de muntanya i per això,
penso que a l’escalada és un sector al qual ha afectat poc la Covid19. Pares i fills van a escalar perquè saben que el cap de setmana
podran escalar. En canvi, el circ és
més aviat un hobby, una cosa que
estàs aprenent per després fer-la
en un altre espai.
· Per tant, l’escalada també suposa un redescobriment de la natura i el que representa?
Sí. Nosaltres, abans de la Covid-19
fèiem una sortida trimestral amb
pares, mares i els seus fills. Era
una sortida en família que tenia la

missió d’inculcar que s’ha de cuidar la natura. Els pares, fins i tot,
s’atrevien amb l’escalada
· Les persones que han passat
per l’escola de circ saps si després s’hi han pogut dedicar professionalment?
Sí. Molts professors que han passat per l’escola són professionals
i fan actuacions. Ara mateix, tinc
una professora que pertany a una
companyia i que ha estat viatjant
en plena pandèmia fent actuacions.
· Què s’ensenya doncs a l’escola
de circ?
Tenim molts materials. Fem classes de teles, trapezi i també d’iniciació al circ que inclou tots els elements aeris.
· Els nens que venen a El Gat Penjat ja venen molt motivats oi?
Ells mateixos si saben que algun
company ha anat al rocòdrom, els
demanen als seus pares que els
hi portin. O fins i tot hi ha pares
i mares que creuen que el rocòdrom pot anar bé als seus fills petits perquè aquests no paren d’enfilar-se per les parets de casa. Els
pares sempre els diem que vagin
amb compte a l’hora d’enfilar-se
als llocs, però en arribar aquí se’ls
hi diu que han de pujar i pujar. Els
nens van agafant també confiança
en ells mateixos.

