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>P06

Thermalia acull la 
4a edició de la Botiga 
d’Art amb 15 artistes
>P11

Productes  típics 
de proximitat fets 
exclusivament a Caldes
> P02-03



Del 25 d’abril al 08 de maig de 2017   calderí / #02

oques poblacions ca-
talanes tenen tants 
productes específics 
com Caldes de Mont-
bui que fan que el 

nom de la vila es conegui més enllà 
del seu terme municipal. Les cire-
res, els tomàquets, el mató, la mel, 
l’Anís Taronja i Les Flors del Remei, 
la cervesa, els carquinyolis, la pasta 
o la llonganissa de Caldes són clars 
exponents d’aquesta diversitat.

“La nostra línia turística 
passa per fomentar el termalis-
me com a singularitat, però el 
termalisme són moltes coses, no 
només aigua calenta, sinó ben-
estar i qualitat de vida, i la gas-
tronomia és un punt importan-
tíssim”, explica el primer tinent 
d’alcalde i regidor de Turisme i 
Termalisme de Caldes, Isidre Pi-
neda. A partir del termalisme i de 
l’aigua calenta hi ha un seguit de 
productes típics “que es poden 
veure exposats al Museu Ther-
malia”. No existeix una marca es-
pecífica de gastronomia calderina, 
“però nosaltres intentem agru-
par-ho tot sota el concepte del 
poble que bull”, afegeix Pineda. 
A més, de cara a l’any que ve, es 
vol fomentar que “la nostra festa 
gastronòmica sigui el Mercat de 
l’Olla i amb la presència de pro-
ductes calderins”. De tots els pro-
ductes típics, n’hi ha dos, la pasta 
i els carquinyolis, “que tenen a 
veure amb l’aigua termal”, afe-
geix Pineda.

PASTA ARTESANA
La pasta artesana de Caldes, Pas-
tes Sanmartí, s’elabora des de fa 
nou generacions, des de 1700, al 

Aliments de quilòmetre zero 
amb la marca ‘made in Caldes’

P
Jordi Rius carrer Barcelona, sempre artesa-

nalment. “En el procés de fabri-
cació hi ha tres peces fonamen-
tals: la sèmola de blat dur, que 
ens ve d’una part d’Osca, l’aigua 
i l’assecatge”, explica Carles San-
martí, gerent de l’empresa. La fase 
d’assecatge es fa en uns armaris 
que va instal·lar Josep Sanmartí 
l’any 1952. Aquest tipus d’arma-
ris de fusta ja no existeix pràcti-
cament enlloc, però “té un gran 
component atractiu per a les vi-
sites que rebem cada any i per-
què s’ha demostrat que aquest 
sistema d’assecatge té una rela-
ció directa amb l’excel·lent qua-
litat final de les pastes”.

Aquesta és una de les moltes 
raons perquè l’empresa hagi deci-
dit romandre en ple centre de Cal-
des, encara que això signifiqui pro-
duir una quantitat limitada (entre 
1.000 i 1.500 quilos diaris), “per-
què volem que segueixi sent una 
fabricació tradicional amb els 
conseqüents sacrificis de fabri-
cació, assecatge i també econò-
mics, però que redunda en la 
qualitat del producte i en la se-
lectivitat dels llocs on es venen 
les pastes”, explica Sanmartí.

Quan Josep Sanmartí i Ca-
sabayó va morir el 1962, l’empre-
sa la va dirigir la seva vídua, Eu-

La vila termal compta amb nombrosos productes que promocionen el seu nom més enllà del terme municipal

làlia Rifé i Catafau, durant 5 anys, 
fins que, veient les dificultats de 
l’empresa per seguir endavant, va 
agafar el timó el fill gran, Jaume 
Sanmartí, que va aconseguir re-
dreçar la situació. Al cap d’uns 
anys s’hi va afegir el germà petit, 
Carles Sanmartí, i entre tots dos 
van saber dur a bon port l’empresa 
fins que en Carles se’n va fer càr-
rec tot sol a partir del 1998.

El nom de Caldes té una forta 
presència en el producte, ja que fi-
gura en les etiquetes dels paquets 
de pasta. “Ens coneixen com les 
pastes Sanmartí o les pastes de 
Caldes” i, en aquest sentit, “és 
com un valor afegit al produc-
te”. La filla i el gendre de Carles 
Sanmartí, la Berta i l’Alessan-
dro, comencen a fer-se càrrec de 
l’empresa i a obrir nous mercats 
a l’exterior com Alemanya, Angla-
terra, Estats Units o la Xina. Pas-
tes Sanmartí presumeix de tenir 
“un producte no ecològic però sí 
100% natural” i de garantir “que 
no té cap tipus de traça d’ou 
perquè només utilitzem sèmola 
de blat dur i aigua”.

CARQUINYOLIS
A Caldes de Montbui s’han trobat 
documents que indiquen que els 
primers carquinyolis es remun-
ten al segle XIX. Els carquinyo-
lis, amb denominació comarcal de 
producte alimentari, presenten 
una crosta lluent de color marró 
fosc i tenen una textura dura i crui-
xent, amb un sabor on predominen 
les ametlles. Antigament, a Caldes, 
les ametlles senceres es deixaven 
en remull en aigua termal per pe-
lar-les amb facilitat i millorar-ne el 
gust. El 1864 Pere Casabayó va fun-
dar la primera empresa dedicada a 
l’elaboració de carquinyolis

Caldes produeix 
pasta, carquinyolis, 
llonganissa, mel, 
licors, mató i cervesa 
entre d’altres
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Diferents productes típics 
elaborats a la vila termal: 
Pastes Sanmartí, els car-

quinyolis i la llonganissa de 
Caldes, fotografiats en diferents 

escenaris emblemàtics com 
les llambordes, la Font del 

Lleó i les Termes Romanes.
 > J. SERRA PER A THERMALIA

El consum d’aquest dolç va íntima-
ment lligat a l’esplendor dels bal-
nearis i es va deixar de consumir 
quan aquests establiments van en-
trar en decadència a mitjan la dè-
cada dels 40 del segle passat. Tot 
i això, els carquinyolis continuen 
sent un reclam per al visitant i és 
un producte que es pot trobar a 
les pastisseries Casabayó –amb la 
quarta generació d’elaboradors–, 
Alexandre, Sant Antoni i el forn 
L’Espiga d’Or.

LA LLONGANISSA DE CALDES
Un altre producte conegut 

de Caldes és la llonganissa que 
elaboren a Embotits Pedragosa, 
una empresa nascuda el 1916 de la 
mà d’una petita botiga que hi ha al 
costat de les fonts termals de Cal-
des de Montbui. L’avi Pedragosa va 
començar a tenir un nom per com 
treballava l’embotit i molts cansa-
laders de la comarca li portaven el 
seu gènere perquè els elaborés els 
embotits. Així es va donar a conèi-
xer la llonganissa de Caldes, que 
es diferencia de la de Vic “perquè  
és més arrugada i de pagès”, ex-
plica l’adjunta de direcció de l’em-
presa, Eva Termes, que afegeix 
que la llonganissa local “és més 
dolça, el greix s’extreu de l’es-
patlla del porc i el procés de cu-
ració és més lent”. 

La llonganissa de Caldes s’ex-
porta a països com Bèlgica, Fran-
ça, Dinamarca, Alemanya o Suïssa. 
A més de la llonganissa, Pedrago-
sa elabora fuet, llonganissa xoriça-
da i llonganissa culana, feta amb 
tripa cular “molt més gruixuda, 
que costa més d’assecar, cosa 
que dona un sabor més fort a la 
llonganissa”. Pedragosa té dos es-
tabliments, l’un situat a l’avingu-
da Pi i Margall, i l’altre, a la plaça 
de la Font del Lleó, “on hi ha tot 
un mostrador amb llonganisses, 
perquè els clients dels balnearis 
se les emportin com a record”.

MEL ARTESANA
Josep Viadiu i Farell va obrir una 
botiga d’alimentació a Barcelona el 
1898 on venia, a part dels produc-
tes d’alimentació general, mel al de-
tall que cultivava ell mateix al seu 
poble natal, Mura, al Bages.

La bona acceptació que va 
tenir la mel va fer que es decidís 

a envasar-la i a vendre-la a altres 
botigues. El 1908 va muntar un 
magatzem, una petita indústria 
artesana de mel, i va buscar re-
presentants per tot Espanya per-
què venguessin la seva mel. Qua-
tre anys més tard va registrar la 
marca Viadiu. Aquest és l’origen 
del negoci, que ja va per la quarta 
generació i té la fàbrica al polígon 
La Borda. És una de les marques 
amb més prestigi per als gurmets 
de la mel i els amants dels produc-
tes apícoles.

ELS LICORS I LA CERVESA
DE CALDES
Vins i licors La Vallesana elabora 
els licors de Caldes Les Flors del 
Remei i l’Anís Taronja des de 1918. 
La selecció de les plantes, fulles, 
arrels i llavors que es fan servir en 
la composició i l’acurat procés de 
destil·lació i envelliment fan que 
aquests dos licors siguin originals.

Amb el nom de Les Flors del 
Remei es coneix un licor creat el 
1919 per Josep Fontcuberta i Rogés 
i que ha esdevingut tot un referent 
per al poble de Caldes de Montbui 
i les comarques veïnes. Es trac-
ta d’un producte fruit d’un deli-
cat procés d’elaboració basat en 
la destil·lació, en uns alambins es-
pecials i una varietat de produc-
tes vegetals, fulles, arrels i llavors. 
És un licor de 34o alcohòlics, gra-
duació que permet aconseguir un 
gust intens que omple la boca de 
sensacions. És per això que una de 
les maneres més usuals per assa-
borir-lo és barrejat amb glaçons. 

L’Anís Taronja s’obté de la 
destil·lació de la pell de la taronja 
amb la grana de matafaluga com a 
elements bàsics. D’un sabor molt 
especial, es pot beure sol, amb gla-
çons o combinat amb el cafè.

El darrer producte típic que 
s’ha incorporat a aquesta llista és 
la cervesa La Calderina, creada per 
Art Cervesers, una empresa ubica-
da a la masia de Can Partegàs que 
té per objectiu recuperar la mane-
ra tradicional d’elaborar la cervesa. 
La cervesa resultant, elaborada per 
Arts Cervesers, combina l’aigua 
mineromedicinal termal, malt, llú-
pols i llevat de baixa fermentació. 
La cervesa és de color roig magmà-
tic, amb aromes fumades i sabor 
torrat, subtilment mineral.
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l passat dijous es va 
celebrar la terce-
ra trobada del grup 
impulsor del PEC a 
l’Espai Jove El Toc, 

on es van poder escoltar diverses 
propostes derivades dels joves 
calderins a partir de les seves in-
quietuds i necessitats educatives. 
Maria Martí, membre del grup im-

Caldes, un poble educador

Membres del Projecte Educatiu de Caldes reunits a El Toc. > CEDIDA

pulsor, reconeix que “l’educació és 
cosa de tots, i per això la partici-
pació dels ciutadans és quelcom 
molt positiu”. Amb la jornada es 
van seguir enriquint els continguts 
que seran presentats en l’acte de 
cloenda al mes de setembre.
 
ALTRES ACTES DEL PEC
El 6 d’abril es va celebrar una 
gimcana organitzada pel Consell 
d’Infants, amb èxit de participa-
ció i orientada a fer de Caldes un 

EDUCACIÓ | PEC

ENTITAT | CLUB ROTARY CALDES SUCCÉS | DESAPARICIÓ VOLUNTARIAT | AJUTS A JOVES

El Club Rotary Caldes de Montbui Cingles de Bertí instau-
ra el premi El Calderí de l’Any, un nou reconeixement que 
s’atorgarà entre els mesos de maig i juny d’aquest 2017. El 
reconeixement anual pretén premiar persones de la vila 
termal que hagin destacat al llarg del darrer any gràcies a 
la seva actuació en benefici de la comunitat calderina. Un 
jurat format per membres de Rotary i personalitats del 
món associatiu de Caldes ja ha iniciat la tria dels possibles 
candidats que aspiren al reconeixement, els quals es faran 
públics pròximament.

El passat 11 d’abril es va localitzar un home de 73 anys de 
la Llagosta allotjat en un dels balnearis calderins i desapa-
regut des de feia dos dies. L’equip de recerca dels Mossos 
d’Esquadra de Sabadell, amb la col·laboració de la Policia 
Local, Bombers del Parc Central, Bombers Voluntaris i 
Protecció Civil de Caldes van trobar el cos a la zona de Les 
Cremades, a prop del camí rural que porta al Roure Gros. 
Els fets fan pensar que la causa de la mort va ser un acci-
dent en un marge de la zona rural, tot i que el cas continua 
en procés d’investigació a càrrec dels Mossos d’Esquadra.  

Enguany se celebra la desena edició dels “Ajuts a joves per par-
ticipar en activitats de cooperació al desenvolupament”. Els 
joves calderins d’entre 18 i 30 anys poden presentar les seves 
sol·licituds fins al 31 de maig a l’Oficina d’Atenció a la Ciutada-
nia, i podran optar fins a 500 € per cada sol·licitud presenta-
da. La voluntat d’aquesta convocatòria és promoure els valors 
solidaris entre la joventut calderina, amb l’objectiu de prestar 
un ajut econòmic als sol·licitants i facilitar-los la participació 
en activitats de cooperació internacional al desenvolupament 
en països del sud.

El Calderí de l’Any Troben el cos d’un desaparegut Ajuts per als joves voluntaris

L’escola New Horizons acull classes universitàries d’Història de l’Art

Fins al 26 d’abril, els joves calderins 
poden expressar les seves inquietuds o 
neguits a través d’enquestes anònimes

Segueixen els actes del PEC, que sumen noves propostes 
de cara al pròxim Fòrum d’Educació de setembre

Redacció

E

 Assistents a la inauguració del curs d’Història de l’Art. > CEDIDA

ENSENYAMENT | FUMH

JOVENTUT | PLA JOVE

Nou curs de formació per a adults 

Quina és la situació 
real del jovent calderí?

El passat dia 6 d’abril es va donar 
el tret de sortida al primer curs 
dirigit a adults que organitza la 
Fundació Universitària Martí 
l’Humà des de la seva seu de Cal-
des de Montbui, l’escola d’idiomes 
de més de 30 anys a la vila termal, 
New Horizons. 
Isidre Pineda, regidor de Cultura 
i Participació Ciutadana de Cal-
des, va presidir l’acte de la inau-
guració, la qual també va comptar 
amb la presència del director de la 

En el marc de la propera finalització del Pla Jove actual, l’Ajuntament 
de Caldes inicia l’elaboració d’un nou pla amb la definició d’accions 
adreçades a la joventut calderina, per donar resposta a les seves in-
quietuds i necessitats expressades en les enquestes que poden lliu-
rar fins al dia 26 d’abril. 
L’Ajuntament de Caldes va sol·licitar la realització d’una diagnosi de 
la situació dels joves de la població, que va ser a càrrec de la Funda-
ció Ferrer i Guàrdia amb la col·laboració de la Diputació de Barcelo-
na. Amb l’estudi es pretén donar llum pel que fa a les inquietuds, les 
il·lusions i les necessitats dels joves residents o vinculats a la vila ter-
mal. A banda d’aquestes, s’han organitzat tres grups de discussió amb 
joves d’entitats, joves d’El Toc i joves del projecte de carrer Aire_EC, 
a més de reunions tècniques de professionals implicats amb la pobla-
ció d’entre 12 i 30 anys. L’objectiu final és el de recopilar una valuosa 
quantitat d’informació que permeti fer una diagnosi real de la situa-
ció que viuen els joves calderins i, a partir del mes de juny, dissenyar 
el nou Pla Jove 2017/2020. 

LLIURAMENT D’ENQUESTES FINS AL 26 D’ABRIL
Els nois i noies amb edats compreses entre 12 i 30 anys tenen l’opor-
tunitat d’expressar les seves opinions o neguits responent a un qües-
tionari anònim que estarà operatiu fins al 26 d’abril. L’enquesta està 
composta d’un màxim de 49 preguntes a l’entorn de la formació, l’ocu-
pació, l’emancipació residencial, la participació en la vida associati-
va, l’oci i la cultura i la salut. 
Recollits els resultats, la fundació responsable realitzarà la corres-
ponent anàlisi quantitativa i qualitativa, amb la qual cosa es disposa-
rà d’una visió actualitzada de l’estat del jovent de Caldes de Montbui.  

Fundació responsable de la inici-
ativa, Jordi Salayet, i la directora 
de l’escola New Horizons, Franci-
na Torras.
Segons l’organització del curs, 
l’esdeveniment té una impor-
tància destacada a la vila, ja que 
“s’ofereix una formació de nivell 
universitari obert a tot el públic 
de Caldes”. 
El responsable de dirigir els con-
tinguts del curs Història de l’Art és 
el professor Abel Garcia, qui farà 

poble educador. La jornada inclo-
ïa activitats dirigides a la ciutada-
nia assistent, pensades per convi-
dar a reflexionar sobre aspectes 
com el respecte a l’entorn i les 
persones, empatitzar amb situa-
cions que viuen altres persones i 
prendre consciència dels nostres 
actes quan gaudim dels espais de 
convivència. El circuit va inclou-
re un arbre dels desitjos on penjar 
idees per millorar la relació amb 
els veïns i els espais comuns. 

un recorregut pel món de l’art fu-
gint de les classes teòriques i 
acostant els alumnes al món artís-
tic. S’oferiran visites i l’explicació 
sobre la realitat i les relacions dels 
diferents estils artístics amb l’èpo-
ca històrica pertinent. 
Francina Torras, directora de l’es-
cola New Horizons, recorda que 
“les classes s’impartiran cada 
dimarts de 10.30 a 12.30 h, al 
ritme i demanda dels alumnes 
assistents”. 
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URBANISME | ESTUDI DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE

El 3 d’abril es va celebrar una nova sessió al voltant de l’estu-
di de mobilitat urbana i sostenible de Caldes, projecte que té 
per objectiu la creació d’un model de mobilitat realista, prò-
xim, integral i eficient que resolgui els problemes en els des-
plaçaments de tot tipus amb què es poden trobar els veïns. 
L’acte va comptar amb la intervenció de Jaume Mauri, re-
gidor d’Espais Públics i Sostenibilitat de Caldes, i el direc-
tor de projectes de DOYMO i enginyer d’obres públiques, 
David Soler. Els acords recollits en la sessió es derivaran a la 
seva pertinent aprovació inicial a la pròxima sessió plenària i, 

transcorregut el període d’exposició pública per al sorgiment 
de possibles reclamacions, restaran definitivament aprovats. 
Durant el procés de redacció de l’estudi s’han produït dife-
rents fases de treball i moments de participació ciutadana. 
L’estudi desenvolupa també tres annexos, que són el Pla 
d’Aparcament, el Pla de Senyalització i el Pla d’Ús de la Bici-
cleta. Per al primer, es va crear la comissió d’aparcament, que 
ha permès fixar quina serà la zona d’aparcament, la seva ges-
tió, les tarifes i les bonificacions. L’empresa DOYMO té l’en-
càrrec de desenvolupar els altres punts en els propers mesos.

Els últims acords de l’estudi, pendents de ser aprovats
SOLIDARITAT | MINUT DE SILENCI

Nova concentració 
davant del consistori 
per l’atemptat a París
Malauradament, el divendres 21 d’abril es va cele-
brar novament un minut de silenci en senyal de re-
buig als actes terroristes, aquesta vegada, a causa 
de l’atemptat que va patir la ciutat de París el dijous 
20 d’abril, i que va suposar la mort d’un policia i tres 
persones ferides. 

entitat Ball de Dia-
bles de Caldes, jun-
tament amb els 
Bombers Volunta-
ris de Caldes i la 

col·laboració de l’Ajuntament de 
la vila, està preparant la pròxima 

L’Escaldàrium, en ebullició  

L’Escaldàrium de darreres edicions. > J. SERRA

edició de l’Escaldàrium 2017, que 
se celebrarà el segon cap de set-
mana de juliol a la plaça de la Font 
del Lleó com és habitual.

Fins a l’1 de maig és obert el 
període de presentació de noves 
propostes que derivin d’entitats i 
grups de Caldes que vulguin for-
mar part de la programació cul-
tural de la vint-i-tresena edi-
ció d’aquesta festa emblemàtica. 
Dansa, arts visuals, música, poe-
sia..., tot té cabuda en la celebra-
ció calderina que aplega un gran 
volum d’assistents ciutadans, 
veïns vallesans i estrangers visi-
tants. Un espectacle pensat per a 
tothom qui vulgui realitzar i mos-
trar davant del públic les seves 

creacions artístiques al voltant 
de la Festa del Foc i l’Aigua, que 
enguany se celebrarà a l’aire lliu-
re el pròxim dia 8 de juliol. 

Tot i les intervencions que 
patirà la plaça de la Font del Lleó 
en els pròxims dies, l’Ajunta-
ment de Caldes ha assegurat que 
en aquesta nova edició no caldrà 
una reubicació de l’escenari prin-
cipal, de manera que a partir del 
12 de juny els organitzadors comp-
taran amb l’espai per poder desen-
volupar tant els assaigs pertinents 
com la festa amb seguretat. 

Es poden consultar les bases 
completes per a la participació 
en el projecte Escaldàrium al seu 
web, www.escaldarium.com. 

ENTITATS | BALL DE DIABLES DE CALDES

L’1 de maig finalitza el 
termini de presentació 
de noves activitats 
per a la propera Festa 
del Foc i l’Aigua

L’

Passejants calderins a Sant Andreu de la Barca. > CEDIDA

GENT GRAN | CAMINADA

El Cicle de passejades adreçades a la gent gran van visitar el 19 d’abril 
Sant Andreu de la Barca. El proper acte del cicle se celebrarà els dies 
16 i 17 de maig amb motiu de la seva cloenda a la ciutat veïna de Gra-
nollers. En l’esdeveniment hi participaran fins a 58 municipis i més 
de 2.300 caminaires. 
Segons informa l’Ajuntament de Caldes, el programa de la Diputació 
de Barcelona es basa en diverses passejades totalment adaptades a les 
possibilitats i necessitats del col·lectiu de gent gran, amb sortides suaus 
i assequibles que tenen una durada aproximada d’entre 3 i 4 hores. 
Caldes de Montbui va ser una de les destinacions previstes, amb una 
passejada el passat mes de març. La ruta va començar a la Torre 
Roja, va seguir amb una microvisita guiada a la plaça de la Font del 
Lleó i va finalitzar amb un dinar de germanor al pavelló municipal 
de Torre Roja. 

Explorant per Sant 
Andreu de la Barca
L’última caminada del curs 2016/2017
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uan parlem de la plaça de la Font del Lleó ens 
referim a un dels nostres símbols per excel-
lència. D’una de les icòniques imatges de la nos-
tra vila. I certament, perquè ho segueixi sent i 
fins i tot millorar-la, cal endegar una reforma 

que permeti explotar encara més la seva imatge i virtuts. No 
obstant això, reformar la Plaça, sota el nostre criteri, també 
hauria de significar potenciar tots aquells actius que s’hi tro-
ben a sota... Coneixem quins i de quin valor són els possibles 
vestigis romans de sota la plaça del Lleó? 
En sessió plenària ja hem preguntat si taparem la Plaça sense 
explorar i conèixer realment les restes romanes i el patrimo-
ni arqueològic que hi tenim? I ho seguirem preguntant per-
què som partidaris d’esbrinar i, en cas de trobar-hi elements 
d’interès, condicionar el disseny de la futura Plaça als actius 
arqueològics que hi trobem.
Per responsabilitat calderina creiem que caldria no precipi-
tar-nos a tapar tota la Plaça amb llambordes i tallar una cinta 
d’aquí a uns mesos. Pensem que la responsabilitat ens porta 
a conèixer el nostre singular patrimoni i a actuar posterior-
ment sense presses ni pressions temporals.
Convidem el govern municipal d’ERC a reflexionar sobre 
aquesta qüestió novament. Posar en valor i explotar allò que 
(potser) tenim com a fet diferencial és una de les obligacions 
que tot equip de govern no pot obviar i, en aquest cas i mal-
auradament, sembla que se segueix aquest camí. Davant la 
majoria absoluta del govern no tenim marge d’acció, però sí 
que podem fer aquesta reflexió des d’una vessant construc-
tiva, en positiu i pel bé de Caldes.
Finalment, no voldríem que se’ns digués que la intervenció 
arqueològica que s’està duent a terme actualment davant les 
Termes Romanes i el Museu Thermalia ja serveix per conèi-
xer què hi tenim sota la Plaça. Esperem que aquesta actuació, 
realitzada a iniciativa de la Generalitat i no de l’Ajuntament, 
no serveixi d’excusa per no analitzar el subsòl de la plaça del 
Lleó abans de tapar-la tota amb llambordes. 

ocions en el ple municipal: les moci-
ons són una proposta que es fa al ple de 
l’Ajuntament perquè es debati i es pren-
gui una decisió sobre aquesta. El PPC de 
Caldes de Montbui ens oferim per portar 

les vostres propostes i donar resposta sobre l’esdevingut.
Precs i preguntes a l’equip de govern: perquè la veu de tots 
els ciutadans arribi a l’Ajuntament ens comprometem a 
portar la vostra sol·licitud o pregunta de la forma més di-
recta i exposar-la en els plens; us informarem en tot mo-
ment de l’estat d’aquesta acció realitzada per l’equip de 
govern o la seva contestació.
Participar i assistir com a públic als plens municipals: us 
recordem que els plens municipals són els últims dijous 
de cada mes i comencen a les 20 h. Hi ha un torn de pre-
guntes que poden fer-se des del públic, on tots els ciuta-
dans hi poden dir la seva. La veu de tots és important en el 
moment de debatre el present i el futur del poble de tots.
Estem a l’Ajuntament pel que necessiteu: ens podeu tro-
bar el despatx situat a la planta baixa de l’Ajuntament; si 
voleu contactar amb nosaltres per tenir una trobada, el 
nostre correu electrònic és: ppc@caldesdemontbui.cat.
Ens acostem allà on ens necessiteu: si teniu alguna idea 
o uns proposta de millora per al nostre poble en qualse-
vol dels àmbits de competència municipal, ens acostem 
on digueu per poder veure’ns en persona.
Estem en xarxes socials: són moltes les propostes que fem 
al govern local des del nostre grup, treballem amb rigor i in-
tensitat enfront d’un govern amb una majoria que no ens ho 
posa gens fàcil, amb la seva actitud poc transparent i arro-
gant, que ens limita l’accés a la informació a força de decrets 
amb limitacions horàries o establint períodes mínims de 15 
dies des que demanem la informació fins que se’ns lliura. 
Per tenir la informació més directa estem al Facebook (Po-
pulars de Caldes de Montbui) i el Twiter (@Montseromano).

ls darrers mesos sembla que a Caldes de 
Montbui s’hi ha instal·lat la pressa. Sí, sembla 
que tot corre, que es perd el tren; més ben dit, 
l’autobús, i a nosaltres, que venim de la cultura 
assambleària, d’un tarannà més reflexiu, parti-

cipatiu i dialogant, ens sorpèn com alegrement es van apro-
vant i tirant endavant alguns projectes que semblen lluny 
del consens o de l’aprovació majoritària. Per ser més exac-
tes, estem parlant dels projectes d’aparcament a la zona 
de les Hortes i del Parc Termal que es farà a l’altra banda 
de la riera. Per poder saber si aquests projectes són neces-
saris i si compten amb una aprovació majoritària, només 
tenim una eina. L’eina que a alguns sembla que els genera 
una certa por, potser perquè l’única vegada que la van uti-
litzar el resultat no els va agradar…, però que és ben fàcil: 
una consulta popular. Una consulta on la veu de totes té el 
mateix valor, el valor d’un vot.
Parlem del pàrquing. Que al centre de Caldes a segons qui-
nes hores del dia hi costa aparcar, ho ho deuen saber totes
les persones que s’hi acosten amb cotxe, i potser aquí és on 
tot hauria de començar. Cal anar-hi amb cotxe? No seria 
molt més sa per a nosaltres i per al medi ambient fer cam-
panyes per potenciar anar a peu o amb bicicleta, gaudint 
del poble tan bonic que tenim? D’aquesta manera, les places 
d’aparcament que hi ha actualment podrien ser utilitzades 
per les persones amb més necessitats o dificultats de mo-
bilitat. Si no ens hi esforcem totes, el preu de la nostra co-
moditat el pagarem en forma de pàrquings, contaminació, 
trànsit… Cal ser-ne conscients i canviar hàbits. Potenciar 
l’esport, la vida sana, la interacció social i el respecte als es-
pais verds podria ser un primer pas. No volem ser un poble 
educador? Pel que fa al Parc Termal, del qual suposadament 
no hi ha res en ferm perquè estem enmig d’un procés partici-
patiu, però curiosament ja en coneixem més del que voldríem. 
Sabem que es farà. Si, això ja està decidit, no s’ha consultat pas.

>Podeu llegir l’article sencer a www.calderi.cat

urant les properes setmanes, finalment, comen-
çarà una altra obra important per al nostre poble: 
l’aparcament semi-soterrat de Raval Canyelles i la 
nova plaça del Sindicat. Aquesta actuació, priori-
tària per al nostre govern i clarament destacada 

al nostre programa electoral, ha estat durant els darrers mesos, el 
blanc d’una campanya contrària que ha fet posar d’acord a curi-
oses companyies. La dissensió és bona per la democràcia, només 
faltaria que no hi hagués esperit crític. Ara bé, el que lamentem és 
que els membres de la campanya estranyament anomenada “Sal-
vem les hortes” i els oportunistes amics que han trobat en alguns 
partits d’oposició, hagin utilitzat arguments manifestament enga-
nyosos (és a dir, mentides) per mirar de convèncer a l’opinió pú-
blica i girar-la en contra d’aquesta necessària obra. Una actuació 
que no només crearà gairebé dues-centes places d’aparcament al 
centre del municipi, amb una estructura integrada a l’entorn, sinó 
que també treurà els cotxes on són ara aparcats (al costat de l’es-
glésia) per generar-hi una nova plaça, a les portes del casc antic.
Entre moltes mentides, s’ha dit que manca un estudi de mobili-
tat que justifiqui la necessitat de l’aparcament i també que el que 
hi ha, és posterior. Res més lluny de la realitat, el Pla de Mobilitat 
ja existia i és vigent fins l’any 2025. A més, recomana la construc-
ció del pàrquing al costat del casc antic. També s’ha dit que l’im-
port de l’obra és de més de 3 milions d’euros i que es pagaran en 50 
anys, la veritat és que només en pagarem poc més d’un milió d’eu-
ros (1.223.323,32€) i en 8 anys ja estarà pagat.
Intentar convèncer amb mentides no és una estratègia legítima. Com 
tampoc ho és intentar impedir a un govern clarament recolzat per la 
ciutadania que apliqui els seus compromisos electorals. Com tampoc 
ho és amenaçar públicament que si comencen les obres es donaran 
problemes a la policia local. Com hem dit des del primer moment, ni 
les mentides ni les “performances” als plens municipals ens aporta-
ran un mil·límetre de la nostra determinació, que no és altra que fer 
cada dia un poble millor. I amb aquesta actuació passarà el que ja 
ha passat amb altres, que quan estigui acabada els que de manera 
oportunista s’hi han manifestat obstinadament en contra, hauran de 
donar explicacions a la ciutadania per la seva actitud poc raonable.

a uns dies el Parlament de Catalunya va apro-
var la proposta que el Grup Parlamentari So-
cialista, de la mà del nostre diputat vallesà 
Jordi Terrades, en col·laboració amb l’agru-
pació de Caldes de Montbui, va entrar a re-

gistre uns mesos enrere. Aquesta proposta aprova impulsar la 
redacció d’un estudi d’una variant sud a la C-1413 entre Sent-
menat i Caldes de Montbui, per evitar el pas intern de cami-
ons i vehicles pesats, així com intentar derivar tot el trànsit 
possible per l’interior del municipi. 
Amb aquesta proposta el PSC busquem reduir el trànsit per 
una de les principals vies del nostre municipi (que compta 
amb un flux mitjà diari de 6.900 vehicles), i millorar d’aques-
ta manera la seguretat dels i les vianants que travessen dià-
riament el carrer Homs, on tot i els dos semàfors instal·lats, 
és freqüent veure el risc de creuar la via, transitada especial-
ment per vehicles com camions o furgonetes altes, on la visibi-
litat és menor. Aquesta proposta també vol minoritzar el des-
gast de la via (que actualment és bastant deficient en algunes 
franges) i disminuir la contaminació dins del nucli urbà, tant 
d’emissions de CO2 com de l’acústica.

Taparem la plaça del Lleó sense 
saber què hi tenim a sota?

Farem l’aparcament, seguirem 
millorant Caldes

Per què una variant sud? Treballem per a tuPàrquing? No, gràcies!

Que tenim pressa?
PDeCAT Caldes de Montbui

PPC Caldes de Montbui

Som Caldes

Units per Caldes

ERC Caldes de Montbui

PSC Caldes de Montbui

D

F
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Ml pàrquing que es pretén construir a les Hor-
tes de Baix ha estat, des del seu anunci, un 
tema controvertit. Per una banda, veïns orga-
nitzant-se per aturar el projecte i, per l’altra, 
ERC defensant que l’obra es farà peti qui peti. 

Ja que la qüestió ha esdevingut vox populi a la vila, des 
d’UPCaldes creiem convenient aprofitar l’espai que ens 
ofereix el Calderí per a explicar quin ha estat alguns dels 
TOP 10 de totes les irregularitats que planteja el projecte: 
Tot i el reclam de la ciutadania, no s’ha preguntat si es vol 
construir un pàrquing. 
No existeix cap Pla de Viabilitat Econòmica del projecte.
Per obtenir 150 noves places d’aparcament, se’n faran de-
saparèixer 250 de gratuïtes 
En la licitació pública, ERC va suprimir les clàusules re-
latives al medi ambient i actualment no existeix un anà-
lisi d’impacte ambiental i paisatgístic d’un espai especi-
alment protegit. A més a més,  l’obra es pretén construir 
en una zona verda sense respectar els límits legals que 
contempla la legislació. 
No s’han realitzat els sondejos del subsòl necessaris mal-
grat el Projecte Executiu del Pàrquing contempla la ne-
cessitat d’estudiar en profunditat la zona al existir filtra-
cions d’aigües termals que poden afectar a la construcció. 
Al marge d’aquests fets, preocupa perdre la sub-
venció de més d’un milió d’euros si l’obra es de-
mora per imprevistos, cosa que considerem pro-
bable en vista de la magnitud del projecte. 
Així doncs, i tot i el llistat anterior (que és només un resum 
dels problemes més greus), ERC pretén tirar endavant el 
projecte al·legant que era una de les promeses electorals 
de les passades eleccions. Caldria que entenguessin que 
portar una proposta al programa electoral no et legitima 
a executar-la de forma conscientment irregular, sense 
rigor ni serietat. 

E
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L’acte del passat 1 d’abril al Cen-
tre va ser important, interes-
sant i commovedor alhora; fèiem 
una cosa que pot semblar desfasa-
da avui en dia: presentar un llibre! 
Molta gent ens va voler acompanyar a 
l’exposició de més de tres anys de tre-
ball sobre la història del nostre ateneu. 
De forma magistral, Ramon Vilageliu 
de la revista Vallesos va conduir-nos a 
tots, autora inclosa, pels camins i ve-
rals d’una història que hem fet entre 
tots, els antics ciutadans de Caldes, 
els d’ara i també els que han de venir.  
És un bon treball sobre història del 
Centre, sobre història del fet atene-
ístic, però fonamentalment El Cen-

El dia que vam omplir de llibres el Centre
> Jaume J. Pieres i Garcés* tre Democràtic i Progressista: ate-

neu de llibertat, cultura i país és 
un bon llibre sobre història de Cal-
des. És treure el cap per la fines-
tra i veure el Caldes de mitjan segle 
XIX fins a la segona República.  
Sortosament, al llarg d’aquests tres 
anys de feina l’autora ha tingut la sort 
de poder comptar amb l’experiència 
d’altres autores que ja abans havi-
en posat llum en la història de Cal-
des i, de retruc, també del Centre, 
com Marta Barceló, compromesa 
sempre amb el rigor i la divulgació. 
Familiars d’antics socis i presidents 
com Carme Canals, en altra mesura, 
han aportat també molt bon materi-
al i, entre d’altres aportacions valuo-

ses, cal reconèixer les de la bona gent 
que s’ha prestat amb interès a donar 
el seu testimoni del que a casa sabien 
i havien viscut sobre el Centre. 
Sense aquesta disponibili-
tat i sense l’afecte cap al Cen-
tre no hauria sortit tan rodó.  
Tot plegat no ha deixat de ser un exer-
cici per saber què feien, què pensaven 
i què no pensaven els nostres antics, 
com a Centre. Amb criteris i també 
amb contradiccions, amb diferents 
formes de viure i de pensar, segons els 
temps que els tocà viure. Ara ens toca 
als del Centre agrair, compartir i, com 
sempre, revindicar pensament lliure. 
*President del Centre, Ateneu De-
mocràtic i Progressista
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Llaunes, plàstics, vidres, envasos i deixalles de totes for-
mes i colors. El grup “defensarieradecaldes” signa l’exposi-
ció “L’impacte humà a la riera”, on es mostra i es comenta 
la quantitat de deixalles que es troben al llarg dels torrents 
i les rieres com a conseqüència dels abocaments incontro-
lats en diversos punts. L’exposició pot ser visitada a la planta 
baixa de la Biblioteca de Caldes de Montbui fins al 28 d’abril. 

La riera de Caldes, neta?

Nova edició de la diada cultural catalana amb una nombrosa participació d’entitats i assistents calderins

quest 23 d’abril, dia farcit de roses 
i llibres que simbolitzen l’amor i 
la cultura catalana, va néixer ple-
tòric per viure’l a Caldes. Moltes 
parades de llibres, roses i arts de-

coratives relacionades amb Sant Jordi van om-
plir els carrers de la vila termal, amb un especial 
esment al Parc de l’Estació, on es van concen-
trar diverses activitats programades enguany. 
La celebració va començar el 20 d’abril amb la 
commemoració de l’Any Andreu Canals, una ca-
minada fins al Roure Gros organitzada per l’Es-
cola d’Adults que porta el seu nom. Per la seva 
banda, del 21 al 23 d’abril, la Fundació Santa Su-
sanna va facilitar un espai de venda de llibres 
de segona mà, acompanyat d’una exposició en 
homenatge a l’obra i la col·laboració activa del 
poeta calderí. La mostra va recollir  “una selec-
ció de poemes de primavera, acompanyats de 
fotografies i quadres d’artistes relacionats 
amb la institució”, segons apunta Anna Pine-
da, responsable de comunicació de la Fundació. 

Durant la tarda-vespre del dissabte es va 
gaudir de la 1a Trobada de Bèsties, organitza-
da pel Ball de Diables de Caldes de Montbui. 
“Després de 17 anys d’haver inaugurat la bès-
tia Godra, ja teníem moltes ganes de fer una 
trobada d’aquest estil, com se n’han fet en al-
tres municipis”, apunta Gerard Martínez, cap de 
colla dels Diables de Caldes. A partir de les 20.30 
h es va iniciar la cercavila de foc i els seus corres-
ponents balls de lluïment. Abans de la desfilada, 
però, la Comissió Any Canals va celebrar un nou 
homenatge a l’autor, en aquest cas, un recital de 
poemes des de la Sala Noble de Can Rius, que va 
comptar amb la col·laboració especial de la can-
tant Silvia Casamayor i de la Coral del Centre. 

Diumenge 23 al migdia es van iniciar les ac-
tivitats programades, que es van estrenar amb 
la representació de la llegenda de Sant Jordi a 
càrrec de l’Escola El Calderí. S’hi van sumar al-
tres representacions de dansa, poesia, ball i con-
certs de l’Statge i de Tot Música Ensenyament. 
Es van concedir els premis del concurs “Pinta-
punt” i es va celebrar el sorteig d’“Endevina-
la!”, a càrrec de l’Oficina de Català de Caldes 
de Montbui. Els premis van recaure en Martina 
Gaspar, Guim Xalabarder i Jordi Potrony. Pos-
teriorment, Albert Guinovart va posar l’accent 
musical amb el concert celebrat a la Sala Noble 
de Can Rius, organitzat per l’Escola Municipal 
de Música Joan Valls.

Els actes continuen passada la diada. Di-
marts 25 a la tarda, la Fundació Santa Susanna 
organitza una representació de la llegenda de 
Sant Jordi a càrrec del grup d’animació Riure 
per viure. El darrer acte de celebració de Sant 
Jordi serà el 28 d’abril a les 19 h amb la presen-
tació del llibre Donant un xic de felicitat, de Pe-
pita Forns. L’acte tindrà lloc a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament i comptarà amb la presència de 
l’autora del llibre. 

Un Sant Jordi ple de colors

A

Presentació 
del llibre 
“Donant 
un xic de 
felicitat”, el 
28 d’abril a 
les 19 h

Albert 
Espinosa, 
l’autor més 
demanat 
aquest Sant 
Jordi a Caldes

En la mostra també s’expliquen les campanyes de neteja de 
la riera que s’han realitzat des de fa tres anys, dins del pro-
grama Let’s Clean Up Europe, i en el qual han participat, 
molt activament, ciutadans de Caldes. Per tal de posar-hi 
solució, el grup “defensarieradecaldes” facilita informació 
en l’exposició referent a les dues deixalleries de què es dis-
posa a Caldes: la fixa, des del polígon La Borda, i la mòbil, 
cada primer dimarts de mes, situada a l’avinguda Pi i Mar-
gall, cantonada amb Montserrat. 

Recull d’imatges d’aquest Sant Jordi. Parades de 
roses, espai de llibres al Santa Susanna, plantada 
de bèsties, cercavila i entrega d’un dels premis 
del concurs Pintapunt. > C.MARTÍNEZ I I.HIJANO

10 | CULTURA
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La 4a edició de la Botiga d’Art compta amb la participació de 15 artistes

Cartell de l’Early Music Summer School.> CEDIDA

Early Music Summer School, un nou 
campus al voltant de la música antiga 

ENSENYAMENT | CAMPUS MUSICAL

Les opcions de casals d’estiu es multipliquen any rere any, però aquest 
2017 neix una nova alternativa 100% trencadora i, alhora, calderina: 
l’Early Music Summer School. L’Acadèmia 1750, orquestra formada per 
músics de reconegut prestigi arreu del món, organitza un nou campus 
estiuenc que girarà entorn de la música antiga i que tindrà lloc del 17 
al 23 de juliol a la vila termal.  
Els organitzadors, que han comptat amb la col·laboració de Rotary Cal-
des de Montbui Cingles de Bertí i l’Ajuntament de Caldes, emprenen el 
projecte per tal d’oferir als estudiants de música antiga una oferta de 
formació musical de màxim nivell on es combina un quadre de profes-
sors de reconegut prestigi internacional en l’àmbit de la música antiga 
i una formació personalitzada amb un nombre molt reduït d’alumnes. 
L’Early Music Summer School neix amb el propòsit de convertir-se en 
un referent internacional de formació en música del sud d’Europa, di-
rigit a estudiants de música antiga i a d’altres que vulguin introduir-se 
o aprofundir en aquest estil musical. El període de preinscripcions ro-
mandrà obert fins al 15 de maig i es pot tramitar a través del seu web. 

Dimarts 18 d’abril es va inaugurar la 
nova col·lecció de la Botiga d’Art de 
Thermalia, l’espai de venda d’art de 
proximitat que, enguany, aplega un 
conjunt de 15 artistes participants. 
Aquesta és la quarta edició d’una bo-
tiga d’art inèdita que aproxima dife-
rents disciplines artístiques al poble 
calderí i visitants de la vila termal. En 
la mostra d’enguany hi han partici-
pat 15 artistes amb les seves corres-
ponents obres, entre els quals figura 
una important presència calderina 
però també artistes provinents d’al-
tres regions. La comissària d’enguany 
i artista multidisciplinària Glòria Gi-
ménez Carrillo ha destacat que, en 
el procés de selecció per a la mos-
tra, la prioritat ha estat oferir “un 
ampli ventall de tècniques artís-
tiques que van des de la fotogra-
fia impresa sobre altres materials 
que no són el paper fotogràfic, fins 
a il·lustracions, pintura a l’oli, re-
trats, pintura abstracta no figura-
tiva i l’escultura”. 
La iniciativa va néixer fa quatre anys 
“arran de la gran diversitat d’artis-
tes locals i la necessitat d’oferir un 
espai de visibilitat de les seves cre-
acions”, segons declara Anna Monle-

Art per gaudir i regalar

Inauguració de la 4a edició de la Botiga d’Art Thermalia.> I. HIJANO

on, directora del Museu Thermalia. 
Fora d’èpoques determinades com el 
Nadal o Sant Jordi, quan ja existeixen 
fires amb l’exposició d’art, Monleon 
recalca que la Botiga d’Art presenta 
com a tret diferencial poder visitar i 
comprar les obres de manera perma-
nent, en el transcurs anual de l’espai 
al Thermalia. 
Participar en la Botiga d’Art del Ther-
malia significa “una important 
oportunitat per donar-se a conèi-
xer i acostar les obres dels dife-
rents artistes al públic”, comenta 

Sara Garcia, fotògrafa participant 
en l’edició d’enguany, i constitueix un 
gran punt de trobada “amb treballs 
de petit format però de gran inten-
sitat”, segons la comissària, Glòria 
Giménez. En aquest sentit, la mostra 
recull diferents propostes que poden 
ser adquirides pel públic assistent, els 
preus de les quals oscil·len entre 35 
i 300 € aproximadament, un barem 
prou ampli per donar sortida a les di-
ferents creacions artístiques, segons 
comenta Isidre Pineda, regidor de 
Cultura i Patrimoni de Caldes.

EXPOSICIÓ | MUSEU THERMALIA

CULTURA | 11
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És el club més gran de la vila, present en vuit disciplines esportives diferents i amb una massa de 3.800 socis

i existeix una entitat 
esportiva de referèn-
cia a Caldes de Mont-
bui, aquesta és el Club 
Natació Caldes, un club 

poliesportiu que ajunta 3.800 socis  
–una quarta part de la vila– i que 
és present en diverses disciplines 
esportives, que engloben des de la 
natació fins al bàsquet, passant pel 
futbol sala o el pàdel.

“Som una entitat sense ànim 
de lucre que des del 1956 tenim la 
missió de fomentar la pràctica de 
l’activitat física, l’esport i la salut, 
promovent valors educatius i so-
cials”, explica Roc Lleixà, president 
de l’entitat calderina. I és que el Club 
Natació té entre els seus valors el fo-
ment dels valors ètics i de convivèn-
cia, l’educació a través de l’esport i el 
respecte a les persones.

El club, que va celebrar el 60è 
aniversari l’any passat, té una funció 
totalment social a Caldes, amb l’ob-
jectiu de tenir esportistes federats: 
“Tenim vuit seccions amb uns 800 
esportistes federats on volem fo-
mentar la pràctica de l’esport amb 
una alta incidència dels valors edu-
catius i socials”, afegeix el president.

Una de les seccions amb més im-
portància i nivell del club és la de nata-
ció, amb uns 50 nedadors participants 
en els campionats de Catalunya i 16 en 
els espanyols, amb diversos campions 
en els dos àmbits, en un esport en el 
qual el club ha fet un salt qualitatiu en 
els últims anys. El waterpolo és una de 
les altres seccions en creixement, amb 
tres equips federats i 50 esportistes.

CN Caldes: un club indispensable 

S

Albert San Andrés

A dalt foto de família de tots els integrants dels diferents equips del CN Caldes, 
a sota imatge d’una de les seves piscines i el president del CN Caldes, Roc 
Lleixà, a les instal·lacions del club. > CEDIDES

Entre els dies 8 i 9 d’abril es va celebrar el primer triat-
ló de la temporada 2017: el Tri-circuit de Deltebre, una 
prova esportiva combinada i de resistència amb els seg-
ments de natació, ciclisme i cursa a peu. 
La majoria de l’equip de triatletes del CN Caldes ha par-
ticipat en aquesta prova, i cal destacar la 3a posició de 
Xavi Vallribera en la categoria de veterans. En la prova 

Sprint, Ignasi Bassas ha estat el calderí participant. En 
la Short, han estat Jordi Torrejón, Josep Sanmartí, Raúl 
Silvestre, Ignasi Bassas, David Ruiz, Toni Vidal i Jesús 
Martín, i Paula Huertas i Silvia Roqueta, per la part fe-
menina. Per acabar, en la prova Half hi han participat 
Rubén Rodríguez, Xavi Vallribera, Juande López, Noel 
Forne i Jonathan Castillo.

Un triatló de Deltebre amb alta participació calderina

Els esports aquàtics del club 
fan servir les quatre piscines de la 
zona esportiva de Les Cremades, 
amb 10.000 metres quadrats, i les 
dues de La Font dels Enamorats, 
on es realitzen més de 150 activi-
tats setmanals.

El bàsquet és una de les sec-
cions històriques del club, amb 19 
clubs adscrits a la Federació Cata-
lana i 220 practicants que omplen 
diàriament el pavelló de Les Cre-
mades, amb el primer equip amb 
opcions d’aconseguir l’ascens a Pri-
mera Catalana quan falten tres jor-
nades per finalitzar la Lliga.

És el mateix cas del futbol 
sala, on el sènior A camina amb 
pas ferm cap a la Divisió d’Honor, 
ja que, quan falten cinc jornades, 
avantatja el segon classificat en set 
punts. El sènior femení és a 2a Di-
visió nacional, però amb certs pro-
blemes per mantenir la categoria. 
21 equips més i 240 jugadors i juga-
dores conformen la base federada 
de futsal. Els equips juguen al pa-
velló d’El Bugarai.

L’eclosió del pàdel en els úl-

“Tenim la missió de 
fomentar la pràctica 
de l’activitat física, 
l’esport i la salut, 
promovent valors 
educatius i socials”

tims anys ha fet de la Font dels 
Enamorats un dels llocs de reunió 
més concorreguts del club, amb 
prop de 100 palistes, on es compar-
teixen espais amb els 50 tenistes.

L’atletisme, tot i ser una peti-
ta secció dins del club, és present a 
moltes curses amb 50 atletes, jun-
tament amb els 30 de la secció de 
triatló, una de les més joves. Or-
ganitza esdeveniments tan conso-
lidats com la Cursa de Muntanya 
del Farell o la Milla Urbana de la 
Festa Major.

L’esport, però, ha de mantenir 
la forma física amb unes regles bà-
siques. A més del tractament de les 
lesions que sovint es produeixen els 
esportistes i en consonància amb 
alguns dels principals objectius, 
el club va crear fa un parell d’anys 
“un centre de salut amb fisiote-
ràpia i osteopatia, encaminat a 
l’esport, per arrodonir la visió 
global de la salut”, explica Lleixà.

En definitiva, un club de tots 
i per a tots on la varietat esporti-
va no falta i on la vila de Caldes 
té un punt de reunió saludable 
per aprendre i practicar el seu es-
port preferit. Tampoc no hi falten 
els 400 metres quadrats del gim-
nàs de Les Cremades o la zona de 
wellness amb jacuzzi i saunes per 
als més tranquils.

“L’educació a través de l’es-
port, el respecte a les persones, 
el foment dels valors ètics i de 
convivència i la integració de 
persones són també els princi-
pals objectius del Club Natació”. 
Tot això, integrat en un marc de 
“sostenibilitat econòmica i soci-
al”, sentencia el president.

12| ESPORTS
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Marc Fortuny no està satisfet amb el joc del Caldes a La Torreta, però valora 
l’empat. > TONI CANYAMERAS 

Disputa entre jugadors del CH Caldes i els igualadins de l’IHC Calaf. > CH CALDES

Els de Candami han tornat a pagar la falta d’encert 
i es condemnen a patir fins al final per aconseguir la 
permanència a l’OK Lliga. 
Els primers minuts del duel contra l’Igualada van ser 
dominats pels calderins. Rovira i Galbas estaven dispo-
sant d’ocasions per avançar els vallesans, però no teni-
en encert en les rematades finals. L’aparició de Fran-
cesc Bargalló va resultar clau per als locals i va canviar 
el guió del partit amb dues jugades determinants. A la 
represa els calderins buscaven la remuntada, però van 
trobar-se amb el gol de Roger Bars només començar 
el segon temps. Xavi Rovira va retallar diferències en 

una gran acció personal, però el gol no va afectar els 
de Ferran López, que en gran part van centrar la seva 
victòria en una gran defensa. Emanuel Garcia va sen-
tenciar el partit amb el 4 a 1 al minut 42, i Sergi Pla va 
fer el definitiu 5 a 1 aprofitant un error defensiu dels 
vallesans. La segona part va deixar males sensacions, 
però al final el resultat va ser massa dur per la bona 
primera meitat calderina. Canvi d’aires la propera set-
mana per als de Candami, que buscaran escriure una 
nova pàgina històrica a la Final Four de la CERS abans 
de centrar-se en el gran objectiu de la temporada, la 
permanència a l’OK Lliga. > CH Caldes

CH CALDES | OK LLIGA 

El CF Caldes es deixa dos punts a La 
Torreta, però surt del descens

Un discret CF Caldes va ensopegar al camp del cuer, el CF La Torreta (1-
1). Els de Marc Fortuny es van avançar al 34’ amb un gol del juvenil Nayim 
Eskali, però l’equip local va igualar el partit en una segona part on el por-
ter Carlos Rodríguez va salvar els calderins de la derrota. Malgrat l’empat, 
el conjunt de la vila termal abandona el descens directe. El Caldes rebrà 
la Molletense aquest diumenge (12 h) en la primera de les cinc finals que 
resten als blaugranes per seguir una temporada més a Segona Catalana. 
>Toni Canyameras 

FUTBOL | CF CALDES 

Massa càstig a les Comes (5-1)

> CEDIDA > CEDIDA > CEDIDA

El CPA Caldes, 
al ritme de “Great 
balls of fire”

Pau Codony, amb la 
selecció catalana

XVIII de Caldes i 
Palau a Montserrat

Les calderines van presentar la 
seva coreografia en el V Festival 
de Patinatge del CPA Sant Ce-
brià de Vallalta. La mostra del 
passat dia 8 d’abril es va ano-
menar  “Un ball de cinema”, i va 
comptar amb un repertori de 20 
balls diferents representats per 
set clubs catalans dins la matei-
xa branca artística.  

El jugador del CN Caldes ha estat 
seleccionat per a la selecció cata-
lana que va disputar el Campionat 
d’Espanya Aleví Futbol Sala del 19 
al 23 d’abril a la província de Càce-
res. Pau C.odony, tot i ser aleví de 
segon any, ha estat jugant amb l’in-
fantil A de Divisió d’Honor, i amb 
l’aleví A de Primera Divisió quan 
el calendari ho permetia.

El passat 8 d’abril el Centre Ex-
cursionista de Caldes de Montbui, 
CECMO, va dur a terme la 18a edi-
ció de la Caminada a Montserrat 
que fa conjuntament amb el Cen-
tre Excursionista de Palau-solità i 
Plegamans, CEPSP. La ruta té un 
recorregut de 45 quilòmetres i en 
aquesta edició es va comptar amb 
172 participants entre les dues viles.

PATINATGE | FESTIVAL FUTSAL | CAMPIONAT CECMO | CAMINADA
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  DIMARTS 25 
De 18.45 a 20.45 h · TALLER
“El conflicte a les entitats, 
recursos per gestionar-lo”.
Lloc: La Casa dels Mestres. 
Aula taller. Sales A i B.
Organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui.

  DIMECRES 26 
9 h · SORTIDA
Caminada a la Torre Nova
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Organitza: Caminades de 
l’Esplai. Fundació.

16 h · XERRADA
Consells de Seguretat, a 
càrrec de l’agent dels Mossos 
d’Esquadra Montserrat Rech.
Lloc: Sala 2 del Centre Cívic i 
Cultural de Caldes de Montbui.
Organitza: Associació Cultural 
de la Dona.

16.30 h · LECTURA
Especial Sant Jordi 2017 
Llegir amb els avis.
Lloc: Fundació Santa Susanna.
Organitza: La Biblioteca 
Municipal de Caldes de 
Montbui i la Fundació Santa 
Susanna.

De 17.30 a 18.30 h · TALLER 
EN FAMÍLIA
“Jocs de falda i moixaines”. 
Preu: 10 €/família. 
Lloc i organitza: Cooperativa 70.

  DIJOUS 27 
10.30 h · CERIMÒNIA
Ofrena de Romaní
Col·labora: Caminades de 
l’Esplai.
Lloc: Església de 
Santa Maria de Caldes.
Org.: Fundació Santa Susanna.

19 h · XERRADA
Parlem de... “Quatre temes 
clau de l’estat català”. A 
càrrec de Joan Bta. Casas i 
Onteniente, degà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.
Lloc: Punt de Trobada de la 
Fundació Santa Susanna.
Organitza: Associació Jardí 
Santa Susanna.

  DIVENDRES 28 
EXPOSICIÓ 
Finalitza el període de visites a 
l’exposició: “L’impacte humà a 
la riera”.
Lloc: Biblioteca de Caldes de 
Montbui.
Org.: Defensarieradecaldes.

BECA ROSITA MACAU
Finalitza període de 
presentació per a optar a la 
beca Rosita Macau per als 
estudis de la llengua alemanya.
Lloc i organitza: Cercle 
d’Amics de Taunusstein.

11 h · SARDANES
Ballada de sardanes 
Col·labora Sardanes de 
L’Esplai
Lloc i Organitza: Fundació 
Santa Susanna

18 h · LECTURA
Hora del conte “Drac de 
dracs”.  A Mercè Rubí .
Aforament limitat. 
Lloc: Sala d’Actes de la 
Biblioteca
Org.: Biblioteca Municipal de 
Caldes de Montbui

19 h · PRESENTACIÓ 
LLIBRE  “Donant un xic de 
felicitat” de Pepita Forns.
Lloc: Sala de Plens de 
l’Ajuntament.

20.30 h · CONCERT
V Cicle de Jazz presenta 
Alfred Artigas QUARTET 
( jazz) || Entrada: 3 € socis/ 5 € 
simpatitzants.
Lloc i org.: El Centre, Ateneu 
Democràtic i Progressista

21 h · SOPAR-BALL
Sopar-ball.
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Organitza: L’Esplai.

  DIUMENGE 30 
18.30 h · CONCERT
V Cicle de Jazz presenta 
Alfred Artigas QUARTET 
( jazz) || Entrada: 3 € socis/ 5 € 
simpatitzants.
Lloc i Org.: El Centre, Ateneu 
Democràtic i Progressista.

18.30 h · EXPOSICIÓ I 
HOMENATGE
Recordem a Jose Batlló, el 
Pep de Caldes
L’acte comptarà amb persones 
que el van conèixer i també una 
exposició que s’inaugurarà el 
mateix dia. Entrada gratuïta.
Lloc i org.: El Centre, Ateneu 
Democràtic i Progressista.

19.30 h · DANSA
“Renacer”, de Javier Marín.
Lloc: Sala Gran, Casino de 
Caldes.
Preu: 12-15 €.
Org.: Booking &Managment, 
Audio Acústics Shop.

  DIMARTS 02 
De 8 a 13 h · DEIXALLERIA 
MÒBIL. Instal·lada a la 
cantonada entre el carrer 
Montserrat i l’avinguda de Pi i 
Margall.
Organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui.

Fins al 9 de maig · CASALS 
D’ESTIU
Inscripcions per al Casal 
Municipal d’Estiu i Club Jove.
Lloc i organitza: Ajuntament 
de Caldes. 

  DIMECRES 03
De 17.30 a 18.30 h · TALLERS 
EN FAMÍLIA
“Massatge infantil per a 
nadons”. Els dies 3, 10, 17, 24 i 
31 de maig.  
Preu: 70 €/5 sessions.
Lloc i organitza: Cooperativa 70.

De 18.45 a 20 h · TAITXÍ TXI-
KUNG
Inici del curs impartit els 
dimarts de 18.45 a 20 h; i els 
dimecres o dijous de 10 a 11 h. 
Preu: 30 €/mes. 
Lloc i organitza: Cooperativa 70.

De 19 a 20.30 h · 
CONFERÈNCIA
“Mobilitat sostenible. El 
cotxe elèctric”. A càrrec de 
Miquel Villarrubia Lòpez.
Lloc: Sala Noble de Can Rius.
Organitza: Aules d’Extensió 
Universitària de Caldes. 

  DIJOUS 04
21 h · SOPAR-CONCERT
Mayte Aguacil&Txema 
Riera
Lloc i organitza: Restaurant 
Robert De Nola.

  DIVENDRES 05
De 10 a 11 h · IOGA
Inici del curs impartit els 
divendres de 10 a 11 h o de 13 a 
14 h. Preu: 35 €/mes.
Lloc i organitza: Cooperativa 70.

De 17 a 20 h · CURS
“Il·lustració: flora i fauna”
Preu: 35 €.
Lloc i organitza: Cooperativa 70.

  DILLUNS 08
De 18 a 20 h · 
ENSENYAMENT 
Curs 2017-2018: jornada 
de portes obertes a l’Institut 
Manolo Hugué (batxillerat i 
cicles formatius).
Lloc: Institut Manolo Hugué.
Org.: Generalitat de Catalunya 
i Ajuntament de Caldes

AGENDA del 25 d’abril fins al 08 de maig

HOQUEI
OK Lliga  · J25

CLASSIFICACIÓ PT

Alcobendas - Voltregà 3-5
Freixenet - Lleida 6-2
Girona - Reus  1-3
Vilafranca - Vic 2-6
Manlleu - Vendrell 0-2
Igualada - Caldes 5-1
Lloret - FC Barcelona 1-5

FC Barcelona Lassa 67
Reus Deportiu La Fira 56
Club Patí Vic 55
Coinasa Liceo HC 46
CP Voltregà 44
CE Moritz Vendrell 38
CE Noia Freixenet 31
Igualada Calaf Grup HC 29
ICG Software Lleida 29
CH Lloret Vila Esportiva 29
Enrile PAS Alcoi 28
Citylift Girona CH 25
Recam Làser CH Caldes 23
CP Vilafranca Capital del Vi 23
CP Manlleu 20
CP Reicomsa Alcobendas 16

FUTBOL
2a CATALANA · GRUP IV · J29

CLASSIFICACIÓ PT

Can Rull - San Lorenzo 5-3
Torreta - Caldes 1-1
Riuprimer - Terrassa 3-2
Molletense - Sallent 0-0
Franqueses - Gironella 1-2
St. Quirze - Roda de Ter 5-2
Sabadell N - Castellar 2-4
Cardedeu - Bellavista 4-2
Berga - Matadepera 1-4

Cardedeu FC A 63
Castellar UE A 58
Can Rull RT 55
Les Franqueses CF 50
Matadepera FC A 47
Sant Quirze Vallès FC A 47
Sabadell Nord CF A 46
Berga CE A 43
Vic Riuprimer RFC 43
Gironella CF AT A 40
Molletense UD A 38
Sallent CE A 37
San Lorenzo UD A 32
Caldes Montbui CF A 30
F. Terrassa FC 1906 A 30
Bellavista Milan CA 29
Roda de Ter CE A 20
La Torreta CF A 19

FUTBOL SALA M
1a CATALANA · GRUP I · J21

CLASSIFICACIÓ PT

Manlleu - Badalona 0-8
Caldes - Vilamajor 8-4
Cardedeu - Mollet 2-9
Palau - Canet 2-3
Malgrat - Riudellots X
Premià - St. Julià 6-2
Martorelles - Sta. Perpètua 5-1

CN Caldes, A 55
Futsal Iris Badalona, A 48
Riudellots, ACE 42
Unió FS Mollet A 40
CFS Palau A 34
Vilamajor CFS A 32
Martorelles CFS A 29
Inter Esportiu Malgrat 27
CEFS Manlleu, A 22
CFS Premià de Dalt B 18
Sta. Perpètua A 18
St. Julià de Ramis 17
Cardedeu, FS A 17
Canet FS B 17

FUTBOL SALA F
2a NACIONAL · GRUP II · J25

CLASSIFICACIÓ PT

Faycan - Dismay 0-4
J. ELX - Teledeportivo 2-5
Ciutat de T. - Hospitalet 4-1
S. Isidro - Vallirana 2-2
Castelldefels - Castellón 5-1
Concordia - Caldes 2-2
Palau Club - Elche 5-1

Femisport Palau Club A 60
AD Club Teledeportivo 58
Elche CF SAD 47
CFS Dismay Eixample A 47
CE FS Ciutat de Torrent 46
FSF Joventut ELX 34
FS Castelldefels 34
Vallirana AE A 33
AECS L’Hospitalet A 30
Esparreguera CFS A 25
FEME Castellón CFS 25
La Concordia CD A 21
CD San Isidro 20
CN Caldes FS A 10 
FAYCAN 6 

WATERPOLO
2a CATALANA · GRUP B · J1

CLASSIFICACIÓ PT

Barcelona - Figueres X
Mataró - Caldes 15-5

La Sirena CN Mataró 2
CN Barcelona U20 0
CN Caldes 0
Club Waterpolo Fiqueres 0
 

BÀSQUET M
2a MASCULINA · GRUP II · J27

CLASSIFICACIÓ PG PP

Barberà - St. Nicolau 66-62
Argentona - Badia 85-89
Vilassar - AE Aula 60-85
St. Pere - Matadepera 70-68 
Ramon Llull - Horta 68-55
Tiana - St. Jordi 63-83
Guinardó - Badalonès 60-74
Caldes - St. Cugat 66 - 55

CB Ramon Llull 20 7
Barberà 18 9
UE St. Cugat 18 9
CN Caldes 17 10
CB Matadepera 16 11
CE St. Nicolau 16 11
CEB St. Jordi 15 12
CB St. Pere 13 14
AE Aula 13 14
CB Argentona 12 15
Lima-Horta 12 15
St. Cebrià - CB Tiana 12 15
CB Nou Badia 11 16
AE Badalonès 11 16
CB Guinardó 9 18
Roger’s CB Vilassar 3 24

BÀSQUET F
2a FEMENINA · GRUP I · J26

CLASSIFICACIÓ PG PP

Parets - Masnou 43-55
Tordera - Canet 56-48
Osona - Cassanenc 54-45
Onyar - Calella 37-59
Canovelles - Malgrat 94-36
Vilafant - Caldes 59-72
Quart - Lliçà 47-60

Vikus’s Osona 23 1
Llicà d’Amunt 18 6
CEEB Tordera 17 8
FD Cassanenc 17 7
CB Quart 16 9
CB Calella 12 12
CB Granollers 12 12
VIVE - El Masnou 11 13
CE Onyar 11 13
Canovelles BC 11 13
Bàsquet Vilafant 9 16
CN Caldes 10 13
AECAM Malgrat 9 15
CB Canet 4 20
CB Parets 1 23

“Renacer”, de Javier Marín
Obra d’autor de teatre corporal 
i danses mortes. Dirigida i 
interpretada per Javier Marín. 
Producció: Azalea .  
Barreja de música hindú, religiosa, 
rock&roll i flamenc, “una 
investigació musical a través dels 
pals flamencs, però acompanyat 
d’altres instruments com l’arpa, el 
piano o la bateria”, segons Marín. 
A Renacer l’espectador podrà 
gaudir d’una obra inspirada en 
l’arcàngel Sant Gabriel, concebuda 
com un diàleg de la consciència.
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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
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

21 d’abril · 64 anys
MANUEL SÁNCHEZ ORTIZ

10 d’abril · 76 anys
CONCEPCIÓN 
GORCHS CARRERAS

11 d’abril · 93 anys
ESTEBAN 
MALDONADO GONZÁLEZ

Primer de tot, és recomanable comprar un seitó de la mi-
llor qualitat, ja que és un producte que no estarà cuinat.
Netegem els seitons de cap i tripa. Els obrim i en tra-
iem l’espina. Els posem en aigua freda amb gel per ne-
tejar la sang i els congelem un mínim de 24 hores per 
evitar l’Anisakis.
L’endemà, els descongelem i els posem plans en un re-
cipient amb la pell cara avall. Els cobrim d’aigua amb 4 
punys de sal (generosament). No patiu, que no queden 
salats! Ho deixem 3 o 4 hores.
Passat aquest temps, els traiem del vinagre i els empla-
tem amb alls picats (al gust), julivert fresc i un bon oli 
d’oliva verge.
Un parell d’hores de repòs i ja estan a punt per gaudir-ne!

Bon apetit!

És una recepta de La Cuineta.
Carrer Pi i Margall, 63.
T | 93 129 95 74

Ingredients:

1 kg de seitó
Sal
Vinagre de vi blanc
Aigua
Alls
Oli d’oliva verge
Julivert fresc

Seitó en vinagre casolà

La recepta calderinaLa frase de la quinzena

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 · Fundació Santa Susanna: 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

“Amb pluja, roses i llibres
celebrem la festa gran
que ningú en quedi fora, 
ni els d’ara ni els qui vindran.”
> Miquel Martí i Pol
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“M’agrada 
més rebaixar la 

meva marca que 
guanyar medalles”
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· Quan vas començar en el món de 
la natació?
Vaig començar al CN Caldes a ben-
jamí de segon any amb més o menys 
10 anys. Vaig arribar una mica tard al 
món de la natació i vaig començar en-
trenant al Club Metasports de Polinyà. 

· Em sembla que, en cert mo-
ment, vas haver de decidir entre 
el taekwondo i la natació... 
Sí, però la natació m’agrada més per 
les competicions i perquè guanyava 
més medalles. M’agrada més l’aigua, 
sobretot a l’estiu, i saber nedar. 

· De mica en mica vas anar complint 
els objectius que et marcaves?
Sí. Te’n poso un exemple. Vaig co-
mençar intentant batre els rècords 
del club, aleshores vaig fer les míni-
mes per al Campionat d’Espanya i així 
vaig anar progressant.

· En quina categoria ets ara?
Infantil de primer any. Quan tingui 15 
anys ja seré júnior.

· Què has aconseguit en aquests 
darrers anys?
Vaig començar fent la mínima d’Espa-
nya en 200 metres crol per al Campi-
onat de la Corunya 2015. Llavors vaig 
anar al Campionat de Catalunya de 
Reus i vaig quedar primera en 100 i 
200 metres lliures, 100 esquena i bron-

ze en 200 esquena. Després vaig 
arribar als campionats d’Espanya 
i vaig ser vuitena als 100 esquena, 
quarta en els 100 crol i dotzena en 
els 200 crol.

· T’agrada guanyar medalles?
Sí, però m’agrada més rebaixar la 
meva marca.

· Què fas amb les medalles que 
guanyes?
Les guardo en un calaix.

· Actualment estàs al Centre 
d’Alt Rendiment (CAR) de Sant 
Cugat compaginant estudis i en-
trenament amb una beca de la 
Federació Catalana de Natació. 
Com és el teu dia a dia al CAR?
Hi arribo al matí i cap allà a les  
8.20 h comença el col·legi. A les  
11 h començo a entrenar i fins a les  
13.30 h estic a la piscina. Després 
vaig al gimnàs fins a les 14 h. Ales-
hores dino i torno a les classes a 
les 15.15 h, que s’allarguen fins a les 
18.45 h. Els dilluns, dijous i diven-
dres faig sessió de piscina a la tarda.

· Com és l’ambient al CAR?
Saps que estàs amb companys que 
fan esport i estan tan cansats com 
tu i tenen el mateix temps que tu.

· Tot i estar al CAR, segueixes 
entrenant al CN Caldes...
Sí. Els dimecres faig estiraments 

i els dissabtes vinc a entrenar. Se-
gueixo sent del club.

· Com et van els estudis? És difí-
cil compaginar els estudis amb 
l’esport?
No és difícil. Els professors del 
CAR ja tenen molt en compte si 
estàs cansat o no, els teus horaris, 
no acostumen a posar-te deures, 
els exàmens no estan tots junts. 
No fem colònies ni excursions.

· Segueixes nedadores actuals 
com Mireia Belmonte o Érika 
Villaécija?
Sí. Miro els seus resultats, les seves 
curses i les torno a visionar. 

· Amb quin estil de natació et 
sents més còmoda?
Esquena i crol. Acostumo a fer 50, 
100, 200, 400 i 800 metres crol i 
100 i 200 metres esquena, 100 me-
tres papallona i 200 metres estils.

· En un dia d’entrenament, 
quant acostumes a nedar per 
preparar les proves?
Faig entre 5.000 i 7.000 metres en 
piscines de 50 metres.

· Quan es neda, normalment es 
té temps per pensar en moltes 
coses. Tu en què penses?
De vegades penso en els exàmens 
o en cançons. En altres ocasions, 
canto amb les piscines que falten.

Ainhoa
Campabadal 

Amezcua

Nedadora del CN Caldes

A punt de complir 14 anys, l’Ainhoa es va iniciar relativament 
tard en el món de la natació. Però des d’aleshores no ha deixat 
de superar marca rere marca i de recollir medalles fins al punt 
de convertir-se en campiona d’Espanya en 200 metres lliures 
i 50 metres. Des de setembre compagina els estudis amb la 
natació al Centre d’Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat. 

Curiositats

Jordi Rius


