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Sense perdre els horts de vista
El pàrquing de les Hortes de Baix genera debat per la seva situació pròxima a les àrees de cultiu >P02

Un home observa els Horts de Baix des del final del carrer Marquès sota l’aparcament del carrer Font i Boet. > Q. Pascual

El CF Caldes  aposta 
pel futbol base com a 
model de creixement 
>P12

Acte lúdic i reivindicatiu 
de Som Escola Pública 
al Parc de l’Estació
>P06

Pepita Forns 
presenta el llibre 
sobre la seva vida
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Subvencions per 
rehabilitar habitatges 
i lloguers socials
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n pocs mesos començaran 
les obres de l’aparcament 
de les Hortes de Baix, amb 
unes 150 places i amb dues 
plantes soterrades al cen-

tre de Caldes de Montbui. En l’execu-
ció de les obres s’hi inclou la recupera-
ció d’espai públic destinat a zona verda 
i d’esbarjo al costat de l’església. “És un 
projecte molt meditat, no és un bolet, 
i dona servei precisament als objec-
tius de redreçar i de recuperar l’es-
pai públic. La ubicació és molt estra-
tègica perquè dona accés al casc antic 
i a l’eix comercial”, explica el primer 
tinent d’alcalde de Caldes, Isidre Pine-
da. En canvi, des de Salvem les Hortes, 
una plataforma ciutadana que neix com 
a resposta al projecte que té l’Ajunta-
ment de construir el pàrquing, conside-
ren que l’execució de l’obra comportaria 
un seguit de problemes des del punt de 
vista econòmic, de necessitat del servei o 
d’impacte sobre les Hortes de Baix. “El 
projecte afectaria uns 650 m2 de zona 
verda, el que passa és que s’ha segre-
gat la parcel·la en dues parts de menys 

Opinions contraposades sobre
l’ aparcament al centre de Caldes

E
Jordi Rius de 300 m2, per la qual cosa la Genera-

litat no obliga a fer un estudi d’impac-
te ambiental”, explica el membre de la 
plataforma Jordi Galí.

No ho veu igual el regidor d’Urbanis-
me de Caldes, Vicenç Personat, que expli-
ca que aquest pàrquing “no es troba a les 
hortes, és al costat. La zona de construc-
ció del pàrquing és urbanitzable, no és 
una zona d’hortes d’especial protecció. 
Vam requalificar 297 metres quadrats 
d’horta i els vam convertir en zona 
verda, un 0,05% del total de les hortes”.

CANVI D’ADJUDICATARI
El projecte de l’aparcament de les Hor-
tes de Baix ha estat desenvolupat pel 
despatx d’arquitectes Ravetllat-Ribas. 
Les obres havien de començar al febrer, 
però l’empresa adjudicatària de les 
obres, Vías y Construcciones, S.A., es 
va tirar enrere al darrer moment. Abans 
de començar les obres, l’empresa cons-
tructora va renunciar a construir l’apar-
cament pel preu amb què va guanyar el 
concurs públic, 2.446.646,65 euros (un 
18,39% a la baixa del preu amb què havia 
sortit la licitació). “La companyia es va 
reunir amb nosaltres i deia que no els 
surtien els números i que volien més 

l’equip de govern justifica la seva construcció per recuperar l’espai públic de la vila termal, mentre que la
plataforma salvem les Hortes n’és contrària pel seu suposat impacte visual i sobre les Hortes de Baix

Una usuària estacionant el seu vehicle a l’aparcament del carrer Font i Boet dijous passat. > Q. Pascual

150
Places 
d’aparcament 
distribuïdes en 
dos nivells

650 m2 
És l’impacte sobre 
zona verda del nou 
pàrquing segons 
Salvem les Hortes 

1,8 milions 
És el pressupost 
amb què es 
realitzarà l’obra

diners. Vam pensar que no era just 
perquè el preu, juntament amb al-
tres valoracions, és el que va adjudi-
car-los l’obra i, si el modificàvem, te-
nien menys punts i potser hi podria 
haver entrat una altra empresa. Nos-
altres no vam voler entrar en aquest 
joc”, assegura Personat. “La interpre-
tació de la llei de contractes no preve-
ia que poguessis contractar l’empre-
sa que va quedar al concurs en segon 
lloc, perquè encara no havíem contra-
ctat la primera”, afegeix Personat.

 Per això es va convocar al febrer 
un nou inici de la licitació. Al final l’em-
presa escollida ha estat Romero y Ga-
mero SAU (Rogasa), que realitzarà 
l’obra amb només 9 mesos i amb un cost 
d’1.800.000 euros, un 23% menys que 
l’anterior. L’Ajuntament ja ha sol·licitat la 
documentació a l’empresa. “Una vegada 
la tinguem, hem de fer un ple extraor-
dinari per fer l’adjudicació. La inten-
ció és fer el replanteig de seguida i co-
mençar les obres; tenen 9 mesos per 
fer-la”, admet el regidor d’Urbanisme.

Pineda admet que “al final hem 
pogut reduir el preu del pàrquing. 
El problema és que el procés ha estat 
una mica embolicat i ara Vías y Cons-

trucciones reclama una indemnitza-
ció –uns 40.000 euros-, i segurament 
entrarem en un procés judicial. Evi-
dentment, defensarem els interessos 
de l’Ajuntament fins al final”.

Del total del cost de l’obra, el 50%  
l’assumeix el Pla de Barris de la Gene-
ralitat de Catalunya, i la resta, l’Ajunta-
ment de Caldes de Montbui. La platafor-
ma afirma en un dels seus comunicats 
que “suposa una càrrega important 
per a les finances del municipi. La 
seva gestió i finançament, que s’hauri-
en d’explicar des del primer moment, 
són encara desconeguts pel poble, que 
ho ha de pagar tot”.

Durant l’execució del projecte es 
crearà una estructura de dues plantes 
soterrades, amb un total de 4.066 me-
tres quadrats, que tindrà un únic punt 
d’accés de vehicles a la confluència de 
Raval Canyelles amb el carrer de Sent-
menat. Els vianants tindran una escala 
interior que desembocarà a les hortes 
socials que hi haurà al mateix passeig 
de Raval Canyelles, a peu de carrer.

El projecte també inclou la ur-
banització i el condicionament de la 
plaça del Sindicat, a tocar de l’esglé-
sia de Santa Maria, el carrer de Font 
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Simulació de com quedarà el sostre del pàrquing amb un passeig que imitarà els horts. > ajuntamEnt dE caldEs

i Boet i el carrer del Marquès, que 
serà remodelada i urbanitzada i es 
convertirà en una plaça per a l’ús 
cívic, composta per una superfície 
arbrada (amb predomini de more-
res) i un espai lúdic infantil. Mit-
jançant una rampa amb desnivell 
molt suau tindrà accés a les hor-
tes socials del passeig de Raval Ca-
nyelles. “El protagonisme en l’ac-
tuació és el mateix tant pel que 
fa a la plaça com a l’aparcament. 
Serà un espai cèntric multifun-
cional”, assegura el primer tinent 
d’alcalde de Caldes.

L’entrada en funcionament del 
nou pàrquing s’acompanyarà de la 
implementació de la zona blava al 
municipi amb les mateixes tarifes 
al pàrquing de les Hortes de Baix 
com als aparcaments de zona blava 
que hi ha al poble, “amb la carèn-
cia d’una hora i mitja per als re-

sidents a Caldes i amb la possi-
bilitat de tenir places llogades i 
places llogades de dia”, reconeix 
Personat. Segons els responsables 
municipals, la construcció d’aquest 
pàrquing ve donada pel pla d’apar-
caments i l’estudi de mobilitat que 
s’han fet. “L’estudi de mobilitat 
ens diu que traiem places de pàr-
quing del carrer i que l’avingu-
da Pi i Margall ha de ser com una 
rambla”, explica Pineda. El pri-
mer tinent d’alcalde també fona-

Al juliol començaran les 
obres del nou aparcament, 
que ha de construir 
l’empresa Rogasa en un 
termini de 9 mesos

menta la inversió en la construcció 
d’aquest aparcament en l’enques-
ta de satisfacció realitzada a la po-
blació, que revela que “el princi-
pal problema que van detectar 
els calderins i calderines va ser 
precisament la manca d’aparca-
ment al centre. A més, estem ela-
borant un estudi sobre impacte 
de fires i festes a la població i el 
principal problema que sorgeix 
és l’aparcament”.

LA RESTA D’APARCAMENTS
Què passarà amb la resta d’apar-
caments que hi ha escampats per 
Caldes? Doncs que “no es tan-
caran, de moment, però cal re-
cordar que són pàrquings pro-
visionals d’ús públic”, apunta el 
regidor d’Urbanisme. Coincidint 
amb l’inici de les obres, l’aparca-
ment en superfície que actualment 

existeix al final del carrer de Sent-
menat, i conegut com l’aparca-
ment de la Residència, deixarà de 
ser operatiu, perquè servirà com 
a centre d’operacions de les obres 
del nou aparcament. Una altra no-
vetat vinculada a les obres és que, 
a mesura que vagin evolucionant 
les tasques de construcció i condi-
cionament de l’aparcament, la part 
transitable del Raval Canyelles, a 
partir del carrer de Sentmenat 
(que actualment és d’un únic sen-
tit de circulació i en sentit cap al 
carrer de Santa Teresa), passarà 
a ser de doble sentit de circulació.

Abans de començar la cons-
trucció del pàrquing, Salvem les 
Hortes demana una moratòria 
del projecte “per treballar-lo i 
informar-nos-en” i que culmi-
ni “en una consulta popular on 
es pregunti a la població la seva 

conveniència”. En aquest sen-
tit, Galí ha apuntat que no s’han 
estudiat altres alternatives i que 
“s’hauria d’haver mirat els apar-
caments de la Residència, el de 
més avall de Raval de Canyelles, 
el pàrquing de les Escoles Pies, 
la plaça Moreu i l’aparcament de 
l’Estació d’autobusos, on no cal-
dria fer-hi tanta obra”.

El primer tinent d’alcalde 
de Caldes afirma que “el que no 
pot ser és que es qüestioni la le-
gitimitat d’una proposta políti-
ca que va quedar ben clar, quan 
ens vam presentar a les elecci-
ons, que compliríem”. Referint-se 
a Salvem les Hortes, Pineda ha afe-
git que “és legítim que facin opo-
sició, però també ho és que nos-
altres tirem endavant aquells 
compromisos amb què ens vam 
presentar a les eleccions”.
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Ajuntament de Cal-
des ha aprovat nous 
ajuts per donar res-
posta al dret de la 
ciutadania a un ha-

bitatge digne i adequat a un preu 
assequible. S’han iniciat dos pro-
jectes orientats a l’ampliació del 
parc de lloguer social i lloguer ac-
cessible al municipi. D’una banda, 
s’han aprovat les bases que regu-
len les subvencions per a propieta-
ris d’habitatges desocupats a canvi 

Ajuts en matèria d’habitatges

L’alcalde, Jordi Solé, i la regidora d’Habitatge, Maria Pilar Aznar, presentant els ajuts el passat 28 d’abril. > m. claPErs

Frame del nou videoclip de Dyango, “Réscatame”. > YOutuBE

de llogar els immobles amb la me-
diació de la borsa de lloguer soci-
al de l’Ajuntament i convertir-los 
en lloguer assequible. Per a aques-
ta acció es destinaran 50.000 €, on 
cada particular pot optar a 6.000 
€ com a màxim destinats a la mi-
llora o rehabilitació del seu immo-
ble. S’han aprovat també les bases 
per a la compra d’immobles que es 
destinaran a habitatges de lloguer 
social, per a la qual cosa l’Ajunta-
ment compta amb 315.000 €.    

HABITATGE | LLOGUER SOCIAL

ENTITAT | AVCAC

OMS | GENT GRAN

En l’assemblea del passat 20 d’abril, l’Associació de Veïns del Casc Antic de Caldes va reno-
var la presidència, a més de dividir la nova junta en diverses àrees que facilitin la seva ges-
tió. Lluís Garcia assumeix la responsabilitat de la presidència, així com de l’àrea de comu-
nicació. Salvador Codina i Marta Puig són al capdavant de l’àrea econòmica; Marta Llopis 
i Trini Millán, en la del mercat ecològic, i Gemma Lloveras, Carme Guri i Marina Meneses, 
en l’àrea de fires i festes. L’AVCAC, la nova abreviatura per anomenar el col·lectiu, va orga-
nitzar el passat dissabte la Festa de la Primavera, celebrada als carrers de Barcelona i la 
plaça de l’Església. De les 18 fins a les 20 h, els infants assistents van poder gaudir de tallers 
gratuïts, a més del concert del grup Pachamama, responsable del toc musical a la trobada. 

A l’abril del 2016, Caldes es va adherir al projecte “Ciutats amigues de la gent gran”, orga-
nitzat per l’OMS a nivell global. Reprès el projecte des de Caldes, el 27 d’abril va tenir lloc 
la segona convocatòria per a ciutadans de la vila interessats en la iniciativa tot reflexionant 
sobre el vuitè eix del treball del projecte: la comunicació i la informació. En aquest sentit, 
es van proposar accions per millorar els canals de comunicació existents de manera que 
la informació pugui arribar amb efectivitat a la gent gran. “Caldes, ciutat amiga de la gent 
gran” té com a principal objectiu l’envelliment actiu en el marc d’una xarxa mundial de ciu-
tats i que ha de ser desenvolupat en xarxa a través de la col·laboració de tots els agents lo-
cals relacionats amb la gent gran. A través de la reflexió i l’actuació sobre cada dimensió, el 
grup impulsor pretén afavorir la salut i el benestar de les persones grans des del municipi. 

Nova presidència a l’AVCAC

Caldes, ciutat amiga de la gent gran

continuen les obres i inversions per al 
manteniment i millora de serveis al barri 
de la Font dels Enamorats

Va ser l’escenari escollit per gravar el seu nou videoclip

l’equip de govern de caldes subvenciona la rehabilitació d’habitatges 
i amplia el parc de lloguer social i assequible per a la ciutadania 

Redacció

L’

SERVEIS MUNICIPALS | FONT DELS ENAMORATS

SOCIETAT | VIDEOCLIP

Millores d’enllumenat 
i clavegueram

Dyango, al Robert de Nola

El proper mes de juny, la Font dels Enamorats gaudirà d’un nou en-
llumenat i clavegueram que evitarà les incidències que succeïen ha-
bitualment en circumstàncies temporals adverses. Jordi Solé, alcalde 
de Caldes de Montbui, explicava el passat 28 d’abril les característi-
ques de les obres que des de fa quatre mesos s’estan portant a terme  
al barri, que es consideraven “molt necessàries, ja que en el cas 
de l’enllumenat la xarxa existent compta amb 41 anys d’antigui-
tat”. En aquest projecte es treballa en la reparació i adequació de la 
xarxa elèctrica dels quadres d’enllumenat, la restauració dels fanals 
i les preses de terra, cosa que afecta dos quadres, 350 punts de llum 
i 6.000 metres lineals de canvi de cablejat. Paral·lelament, l’Ajunta-
ment també ha tirat endavant la detecció i millora de punts del sis-
tema de clavegueram que no estaven connectats adequadament a la 
zona. L’obra de millora es basa a construir estacions de bombeig que 
impulsen l’aigua de clavegueram fins al col·lector de l’avinguda Mont-
bui. En una segona fase (encara en procés de licitació) es procedirà a 
la mateixa actuació, cosa que afectarà els carrers Til·ler i Ametller i 
l’avinguda Montbui (a l’alçada dels habitatges adossats). 

José Gómez Romero, més conegut com a Dyango, va gravar el seu nou videoclip a les instal-
lacions del restaurant calderí Robert de Nola ara fa un parell de mesos. La darrera setma-
na es va fer públic el nou vídeo del cantant català, on presenta el seu nou tema “Rescáta-
me”, ambientat al nou celler i sala del restaurant. Un ambient i unes instal·lacions que “al 
mateix Dyango, quan va visitar-les recomanat per la productora, li van semblar ide-
als per gravar el seu nou videoclip”, segons comenta Josep Riu, gerent del restaurant.

Subvencions per al 
pagament del lloguer

Ja és oberta la convocatòria per 
sol·licitar la subvenció per al 
pagament del lloguer. Els titulars 
d’un contracte de lloguer que cons-
titueixi el seu domicili habitual i 
permanent al territori de Catalunya, 
i sempre que compleixin una sèrie 
de requisits, poden beneficiar-se de 
l’ajut si acrediten tota la documen-
tació necessària fins al 19 de juny.
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Cloenda de luxe del LECXIT
El 27 d’abril es va celebrar la cloenda de la tercera edició del LEX-
CIT a la Sala Noble de Can Rius. En el projecte educatiu calderí hi 
han participat 40 voluntaris acompanyant 40 estudiants de primària 
de les escoles calderines, que els han descobert altres tipus de lectu-
res i els han potenciat la inquietud per aquesta. L’Enzo, un alumne 
de 6è de primària de l’escola El Farell, valora molt positivament l’ex-
periència del programa. La Maria Antònia Xalabarder, voluntària a 
l’escola Montbui, assegura que “aquesta iniciativa és molt impor-
tant per reforçar la comprensió lectora dels estudiants”. Gràci-
es a l’èxit aconseguit d’enguany, els organitzadors han assegurat una 
pròxima edició del LECXIT a Caldes de Montbui per al curs vinent.

om Escola Pública 
ha celebrat per sego-
na vegada una festa 
popular des del Parc 
de l’Estació de Cal-

des amb una nombrosa partici-
pació de ciutadans i entitats col-
laboradores del municipi.

La Plataforma, integrada per 
les AMPA de les escoles calderines 
El Calderí, El Farell i Montbui, i 
les de bressol municipals Gegant 
del Pi i La Lluna, pretén enfortir 
una comunitat educativa diversa 
i rica al voltant de les escoles pú-
bliques del poble, i a la festa “es 
barreja l’esperit lúdic de l’acte 

Caldes celebra la 2a festa en 
defensa de l’educació pública

Moment de la jornada de la segona festa del Som Escola Pública. > m. claPErs

amb el reivindicatiu de l’escola 
pública”, comenta Benjamí, mem-
bre del Som Escola Pública.

La jornada va comptar amb 
nombroses activitats lúdiques que 
giraven al voltant dels infants. Des 
d’una haima de conta-contes per 
sensibilitzar sobre la situació del 
poble sahrauí, fins a tallers de pin-
ta-cares, creació d’atmosferes mu-
sicals, danses de diverses discipli-
nes, jocs, bitlles catalanes i escacs. 
La novetat respecte a l’edició ante-
rior ha estat el “Vet aquí… un matí 
de contes”, celebrat a l’escola bres-
sol Gegant del Pi. Des d’aquest nou 
escenari, els infants van gaudir 
d’un racó d’experimentació i dues 
sessions de conte-contes, que es 
consideren “de vital importàn-

cia a les escoles”, segons Xènia 
Vila, coordinadora de l’EBM Ge-
gant del Pi. 

El punt fort de la jornada va 
ser l’arrossada popular, prepara-
da per les Cuineres sense Fronte-
res i on s’hi van sumar unes 200 
persones, seguida d’un espectacle 
dinamitzat pel showman multidis-
ciplinari Doctor Flai i la posterior 
tertúlia, on es van compartir ex-
periències de lluita en defensa de 
l’educació pública.

La festa va acabar, final-
ment, amb una xocolatada popu-
lar i molta música; un acte de ce-
lebració on tots van tenir cabuda 
sumant forces a la reivindicació 
d’una educació pública a l’abast 
de tots els infants de Caldes. 

EDUCACIÓ | SOM ESCOLA PÚBLICA

ATENCIÓ CIUTADANA | SIGNATURA

EDUCACIÓ | PLACES ESCOLARS

Conveni amb el Síndic de Greuges

Cap infant es queda sense plaça

9 DE MAIG | CELEBRACIó

L’Ajuntament i les entitats europeistes calderines Associació d’Amics 
d’Europa i Cercle d’Amics de Tanusstein organitzen l’acte institucio-
nal commemoratiu del 9 de maig, Dia d’Europa 2017. 
A les 19 h, a la Sala de Plens, tindrà lloc la ponència “Un nou impuls 
per Europa”, a càrrec de l’alcalde i eurodiputat per ERC, Jordi Solé. 
A l’acte, s’hi sumaran reflexions aportades per les entitats europeis-
tes de Caldes, i es tancarà amb l’Himne d’Europa a càrrec dels alum-
nes de l’Escola de Música Joan Valls.  Dins el marc del Cleans-up Day 
europeu, el 14 de maig a les 9 h se celebrarà una jornada de recollida 
de residus de la riera, organitzada pel Grup de Defensa de la Riera 
de Caldes. El lloc de trobada serà l’Espai Jove El Toc, on hi està con-
vidada tota la ciutadania que s’hi vulgui sumar com a voluntari.

Avui se celebra el Dia d’Europa

molí d’Esclop i mas riera guanyen el Wedding awards 2017

Redacció

S

BALNEARI | WEDDING ADWARDS

Guardó per al Grup Victòria 

Un any més, Bodes.net, líder global en el sector 
nupcial, ha assignat els Wedding Awards a les em-
preses professionals del sector basant-se exclusi-
vament en les opinions i valoracions de les pare-
lles que contracten els seus serveis. Enguany, i dins 
la categoria “Banquet”, l’empresa calderina Grup 
Victòria, amb els seus establiments Espai Molí 
d’Esclop (de Caldes) i Mas de Can Riera (a Sent-
menat), ha estat premiada amb el guardó. “Con-
siderem que les opinions de parelles reals que 
cada any es casen al nostre país són les que fan 
rellevants aquests premis, perquè testimoni-
en les seves experiències al voltant de les em-
preses nupcials”, comenta Nina Pérez, CEO de 
Bodas.net. Els Wedding Awards premien el 5% de 
les empreses millor qualificades, sobre un total de 
més de 38.000 opcions.

El passat divendres es va celebrar la firma del conveni entre l’Ajunta-
ment de Caldes i el Síndic de Greuges, que tindrà una vigència fins al 
2019. La firma significa que, “des d’una institució parlamentària i 
un poder local, s’estableix un acord per a l’elaboració d’una anàli-
si democràtica específica sobre el compliment dels drets a la loca-
litat”, segons Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya. La millora 
del servei a la ciutadania es tradueix en una sèrie d’afegits, com l’ela-
boració d’un informe anual que reculli la situació de les queixes trami-
tades pel Síndic i que facin referència al municipi i la possibilitat d’as-
sistir al plenari municipal on s’exposa amb detall l’informe esmentat. 

Caldes recull un balanç positiu entre les 425 places ofertes des de les 
escoles públiques i les 395 preinscripcions presentades. Unes 71 famí-
lies no han entrat a la primera opció en la llista oficial, i són a l’espera 
de les assignacions definitives i de matriculació final. Les xifres recolli-
des, doncs, apunten que es podrà escolaritzar sense problemes tots els 
infants calderins. El 30 de maig es farà pública l’oferta definitiva, i el 2 
de juny es publicaran les llistes dels alumnes admesos. La matrícula es 
podrà formalitzar del 12 al 16 de juny per als infants de P3 a 1r d’ESO, i 
del 26 al 30 de juny per als infants de 2n a 4t d’ESO. Mentrestant, fins 
al 12 de maig estarà vigent el període de lliurament de sol·licituds per 
a la preinscripció a les escoles de bressol municipals.

VOLUNTARIAT | lEcxit

Can Riera, del Grup Victòria. > CEDIDA
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l diccionari defineix diligència com a “rapidesa 
i eficàcia a aconseguir un fi”. Essent eficàcia la 
“capacitat de produir l’efecte desitjat”, hem de 
reconèixer que el govern gestiona amb gran dili-
gència els temes que li interessen. L’adjudicació 

de l’obra del pàrquing de les Hortes n’és un exemple clar, on el 
govern municipal aconsegueix silenciar una oposició certament 
incòmoda. També, amb gran diligència, s’ha resolt/cancel·lat el 
contracte amb Vías y Construcciones, per iniciar ràpidament 
un nou procés d’adjudicació. I també, diligentment, el govern 
va informar (a instàncies d’una pregunta del nostre grup) que, 
després d’estudiar-ho, no estaven previstes penalitzacions de-
gudes a la cancel·lació de la primera adjudicació (ple munici-
pal de 23 de febrer). Llàstima que aquesta diligència no hagi 
durat prou per defensar els interessos dels calderins. On era 
la diligència quan Vías y Construcciones va entregar un pla 
de treball incomplet i no se li van reclamar correccions en cap 
moment? On va quedar la diligència quan aquests “senyors/es-
peculadors” es van presentar a l’Ajuntament demanant més di-
ners i no es va buscar la manera de deixar-ho per escrit o for-
malitzar-ho per poder-ho utilitzar en defensa dels interessos 
del poble (davant les possibles reclamacions a la cancel·lació 
del contracte)? On era la diligència quan no es va adjudicar la 
Direcció d’Obra? Per cert, això va impedir poder dur a terme 
l’acte que dona inici formal a les obres en el termini que marca 
la llei i, per tant, dona dret a Vías y Construcciones a reclamar 
una penalització del 2% (48.932,93 euros) sobre el preu d’adju-
dicació. No s’ho havien mirat d’un costat i de l’altre? D’una di-
ligència trepidant s’ha passat a una improvisació continuada i 
a una falta de professionalitat manifesta. A part de la falta de 
transparència i dels diners que ens costarà a tots els calderins, 
ens preocupa l’impacte de la segona adjudicació de l’obra. Una 
segona adjudicació per un pressupost inferior a l’inicial que 
posa el projecte en un risc altíssim d’incompliment de termi-
nis, de falta de qualitat i de costos addicionals. I tot això en el 
que el govern qualifica de l’obra més important de la legislatura.    

n dels principals problemes de Caldes és 
la manca de feina: manca d’oportunitats 
laborals, davallada del sector industrial, 
manca de polítiques actives d’ocupació, 
capacitat de creació de llocs de treball i 

de lluita efectiva contra l’atur, així com la manca de polí-
tiques d’incentiu per a emprenedors i empreses.
En els darrers quatre anys, la capacitat del municipi per 
generar llocs de treball està per sota de la mitjana provin-
cial. Entenem que el context general de la crisi dificulta 
el desenvolupament econòmic i no afavoreix la creació de 
llocs de treball, però cal que el govern local aposti de ma-
nera prioritària per la diversificació econòmica, l’equilibri 
i la complementarietat dels sectors productius del poble, 
posant l’accent en la modernització del turisme termal, el 
manteniment i la potenciació d’una indústria sostenible, la 
potenciació de l’entorn natural, l’explotació i la conserva-
ció del patrimoni històric i cultural, així com el desenvo-
lupament del sector agrícola i els serveis relacionats amb 
els àmbits agroalimentaris i gastronòmics. Cal equipar els 
polígons industrials amb els serveis necessaris per fer-los 
atractius a les empreses existents (manteniment) i a les 
empreses potencials (creixement) amb criteris d’eficièn-
cia, eficàcia, tecnologia i respecte a les característiques 
urbanes del municipi. Cal un estudi específic orientat a la 
detecció dels principals inconvenients dels polígons per tal 
de disposar d’una estratègia ordenada i adaptada capaç 
d’atraure indústries dels sectors estratègics directament 
o indirectament relacionats amb el sector tecnològic, ali-
mentari, energies renovables, productes relacionats amb 
l’hostaleria i la restauració i serveis assistencials. Cal defi-
nir i implementar un conjunt de condicions i procediments 
per a la concessió de subvencions a empreses del munici-
pi, per impulsar la contractació laboral de persones en si-
tuació d’atur que viuen a Caldes de Montbui. 

ecentment ha  sortit als mitjans la  notí-
cia  que  a Caldes  pràcticament  no hi que-
den pisos per llogar. Aquest és un fet molt 
greu, ja que deixa les persones, princi-
palment els joves que busquen el seu pri-

mer habitatge, sense opcions de continuar vivint al nos-
tre poble i haver de buscar per les poblacions del voltant. 
Els ajuntaments tenen eines per dinamitzar el parc d’ha-
bitatge local; en el nostre cas disposem d’una empresa pú-
blica anomenada Caldes Habitatge S.L., creada fa 10 anys 
i que segons els registres la seva activitat ha estat nul·la. 
L’equip de govern local, quan va presentar el seu programa 
electoral, incloïa un bloc de pisos al Bugarai per a habitat-
ge social i accions complementàries per facilitar el lloguer. 
No obstant això,  les prioritats han estat unes altres, i 
s’han posat per davant altres projectes que al nostre en-
tendre no eren (ni són) tan necessaris com l’habitatge. A 
curt termini l’Ajuntament estarà immers en molts pro-
jectes alhora, com l’aparcament de les Hortes, la remo-
delació de la plaça del Lleó,  l’ampliació del balneari de 
Santa Esperança i, com a cirereta del pastís, el nou espai 
termal que volen promoure ampliant 25.000 m2 el parc 
de Can Rius. El cada cop més freqüentment alcalde ac-
cidental, el Sr. Isidre Pineda, durant la campanya va dir 
que volia que Caldes fos “el referent termal del sud d’Eu-
ropa”. A vegades l’excés d’ambició no et deixa veure les 
necessitats reals. Despotisme il·lustrat en diuen, d’això. 
L’any passat es va constituir la Comissió d’Habitatge de 
Caldes, en què les primeres accions a realitzar han estat 
comprar pisos (un nombre indeterminat, compten amb una 
partida econòmica de 315.000 euros) i una partida d’aju-
des a la rehabilitació per valor de 50.000 euros en total. 
Trobem que aquestes accions arriben tard i pensem que l’or-
dre de prioritats establert per l’equip de govern ha estat er-
roni, perquè a Caldes ja no podem llogar pisos, però sí que 
podrem aparcar-hi.

ermalisme i sostenibilitat, dos conceptes que 
són la base del model de poble que el govern 
municipal d’Esquerra Republicana està im-
plementant. Ambdós criteris van ser reco-
llits al Pla Estratègic Horitzó 2025 i estan 

darrere d’actuacions tan importants de cara al futur com 
la del Parc Termal de Can Rius. Des d’Esquerra Republi-
cana ens vam presentar a les darreres eleccions amb el 
compromís destacat d’impulsar Caldes com a destinació 
termal de referència en l’àmbit mediterrani. Després d’ha-
ver treballat altres opcions que han quedat descartades, el 
govern ha impulsat el procés participatiu del Parc Termal, 
amb l’aigua calenta com a eix central, per dotar de contin-
gut una petita part de la reserva de sòl per a usos balne-
aris que des de fa molts anys contempla el planejament 
urbanístic de Caldes. La intenció és posar les bases d’un 
projecte únic i singular que ha de permetre experimentar 
de múltiples maneres amb l’aigua calenta en un espai verd 
que complementi i millori el parc actual de Can Rius. Cal 
recordar que altres experiències innovadores com el Safa-
reig Termal han estat molt positives i ens encoratgen a se-
guir ampliant i complementant l’oferta termal actual, amb 
criteris de sostenibilitat i singularitat. 
El Parc Termal naixerà de la participació ciutadana i bus-
carà el consens polític al Consistori, malgrat que sabem 
que, com gairebé sempre, ens trobarem amb alguna mena 
d’aliança entre la plataforma del “no” pertinent i aquelles 
formacions polítiques que, sense cap model de poble clar, 
s’apunten corrent al “no”, encara que això signifiqui posar 
fre al municipi. No és el nostre cas: tenim clar el model de 
poble que ha fet millorar Caldes en els darrers anys. Pro-
jectes com el Parc Termal són clau per seguir avançant 
cap a un poble que ressalta per allò que el fa diferent: l’ai-
gua termal.

n l’últim ple de l’Ajuntament de Caldes es va 
tornar a parlar del Calderí. No perquè la Ge-
neralitat s’hagi adonat que edificar només 
dues de les tres ales del edifici projectat va 
ser insuficient des d’un inici i volen rectificar, 

tot el contrari, accepten que hi falta espai però el pretenen 
suplir amb més mòduls prefabricats. En aquest ple, el grup 
municipal socialista, vam aprofitar per preguntar a la re-
gidora d’educació, Roser Guiteras sobre la situació educa-
tiva municipal i l’actitud del Departament d’Ensenyament 
vers aquesta. I aquí és on es va fer públic que acabar un 
edifici, que mai s’hauria d’haver deixat a mitges, no és una 
preocupació real pel nostre govern autònomic i que com a 
mínim tindrem un mòdul prefabricat més aquest any i dos 
més l’any vinent. Pel que part de l’alumnat i el professorat 
del Calderí estarà en mòduls, que no deixen de ser barra-
cons amb una mica més de qualitat, en comptes d’aules dins 
de l’edifici principal, com a mínim els propers tres anys. 
Sempre ens quedarà el petit consol de pensar que aquest 
any s’ha ampliat l’oferta de cicles formatius a Caldes i que 
un cop més cobrim gairebé l’oferta de places al P3, detalls 
que ens deixaran una mica de marge per a poguer, com a 
PSC de Caldes de Montbui, seguir denunciant i reclamant 
del costat de les AMPES, alumnes i professorat, al Parla-
ment que es construeixi l’edifici al complert i es faci una 
evaluació que determini si amb la situació actual seria su-
ficient el projectat o caldria reestructurar el projecte, no 
sigui que ens trobem amb nous problemes a curt o mig plaç.

Qüestió de diligència

Seguim amb classes en mòduls Necessitem polítiques actives 
d’ocupació

Miracles

Caldes es queda sense pisos
per llogar 

PDeCAT Caldes de Montbui

PPC Caldes de Montbui

Som Caldes

Units per Caldes

ERC Caldes de Montbui

PSC Caldes de Montbui
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Ul’últim ple es va aprovar assignar una partida de 
70.000 euros a la compra d’habitatge amb finalitat 
social. Una acció que ja tocava. Tot i així, aquesta 
partida ve a sumar-se a altres diners que ja esta-
ven pressupostats amb la mateixa finalitat i que 

en total seran al voltant de 300.000 euros.
Repetim. Una acció que ja tocava. Comprar pisos i posar-los a dis-
posició de la ciutadania a través de programes d’habitatge social 
entenem que és una política lloable. Almenys en termes generals.
Ara bé, un cop hi pensem dos cops ens sorgeixen diverses 
preguntes. Quants pisos o habitatges es poden comprar amb 
aquestes quantitats? La realitat del mercat immobiliari a Cal-
des és la que és i, per tant, encara que es poden fer coses amb 
300.000 euros, no es poden fer miracles. Es podran comprar 
dos pisos o, en el millor dels casos, tres? Tenint en compte totes 
les despeses que suposa una compra d’aquest tipus no crec que 
doni per a gaire més...
Per tant, amb tot aquest pressupost total (que és molt) sola-
ment es podrà solucionar el problema de dues o tres famílies. 
Val la pena? Resulta, en tot cas, difícil justificar-ho tant des d’un 
punt de vista absolut com relatiu.
Més enllà de criticar una acció per la insuficiència de la relació 
recursos-impacte social, creiem que és necessari buscar acci-
ons més imaginatives que puguin tenir una incidència superi-
or (en nombre de famílies beneficiades) i a més llarg termini.
No ens hem d’oblidar que el problema de l’accessibilitat a l’ha-
bitatge (bàsicament, preu alt per manca d’oferta) és un pro-
blema urbanístic que afecta una àrea a què l’Ajuntament pot i 
ha de donar solucions per fer més accessible i econòmic el sòl.
La política actual de l’equip de govern d’ERC afavoreix el propi-
etari i l’especulació sobre el sòl, i no afavoreix la gent jove que vol 
llogar o comprar per primera vegada. Aquesta és la política que 
s’està fent i no es tracta, doncs, de tapar un forat comprant tres 
pisos i quedar bé, ja que es fan accions socials encara que siguin 
de poca efectivitat. Es tracta de buscar solucions a llarg termini.
Imaginació, no miracles.

A

Parc Termal. Un projecte partici-
patiu de foment del termalisme
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El passat dilluns 1 de maig es va celebrar l’Aplec de Sant Sebastià, on hi 
va assistir la Colla Sardanista de Caldes de Montbui. La cobla Ciutat de 
les Roses va posar el fil musical a l’acte, interpretant les nou sardanes 
de set tirades que va ballar l’ASC. Tot i que les previsions meteorològi-
ques no eren gaire optimistes, finalment el temps va permetre celebrar 
la tradicional audició de Sant Sebastià. Meritxell Labró, secretària del 
col·lectiu, comenta que “malgrat una afluència a Sant Sebastià que 
disminueix any rere any, encara es mantenen els incondicionals as-
sistents que pugen caminant o que gaudeixen dels esmorzars o del 
dinar mentre escolten la música o es ballen les sardanes”.

Les tradicionals sardanes a Sant Sebastià

Foto de la setmana

> cEdida asc

Enguany l’Electra Caldense celebra 
el seu centenari i per commemorar 
l’aniversari ha volgut fer un repàs 
de la seva història. Així doncs, al 
Calderí fem un article mensual 
sobre la trajectòria de l’empresa 
elèctrica que il·lumina Caldes des 
del 1917, basant-nos en la recerca 
de Joan Villanueva Dachs. El mes 
passat en vam conèixer els orígens 
i ara seguim amb la fundació i les 
primeres passes: 

El nucli impulsor de la nova em-
presa elèctrica que havia de fer el 
servei a Caldes el 1917 el formaven: 
Avel·lí Xalabarder, Francesc Mon-

100 anys d’Electra 
Caldense: capítol 
II. La fundació i els 
primers passos 

> Marta Puigdueta Revetlle

serrat, Ginés Díaz, Francesc Tor-
ras, Olegario Godó, Paulino Tor-
ras, Josep Aulet, Francesc Torras 
i Tomàs Uñó. Eren professionals, 
gent de cultura i industrials. La ma-
joria calderins, i altres de fora, però 
amb negocis a la vila. Tots ells esta-
ven convençuts que calia crear una 
nova societat, d’àmbit local, que es 
fes càrrec del servei elèctric.

El primer pas: obrir una subscrip-
ció popular per aconseguir el capi-
tal necessari per posar en marxa el 
projecte, 100.000 pessetes, dividit 
en accions de 100 pessetes cadas-
cuna, perquè la inversió pogués ser 
assequible i poguessin ser socis de 
l’Electra el major nombre de cal-
derins possible. El 14 de setembre 
de 1917 es va signar l’escriptura de 
constitució davant del notari de la 
vila, Josep Mas i Tasi. 

El segon pas: adreçar-se als repre-
sentants d’Alumbrado per negoci-
ar la possible compra de les seves 

instal·lacions calderines de distri-
bució d’energia elèctrica i d’enllu-
menat públic. L’acord no va ser 
possible perquè Alumbrado només 
estava disposada a negociar la 
venda completa de les seves xar-
xes, des de Sant Miquel del Fai fins 
a Castellar, cosa que va fer als pio-
ners construir la seva pròpia xarxa 
de distribució. 
Per proveir-se de l’energia neces-
sària van acudir a Catalana de Gas 
y Electricidad, que estava en plena 
expansió al Vallès Occidental. “La 
Catalana” va construir una nova 
línia aèria de Sabadell, passant 
per Sentmenat, fins a la capella de 
Santa Susanna, darrere de l’antic 
hospital, on hi havia l’estació recep-
tora de l’Electra. A principis del 
1919 la distribuïdora calderina va 
disposar de la seva pròpia xarxa, 
va poder realitzar les primeres es-
comeses i va iniciar la seva activitat 
de subministrar electricitat a la vila. 
Els calderins van començar a ano-
menar popularment l’Electra com 
“la nova” per distingir-la d’Alum-
brado; aquests mots populars van 
durar fins gairebé a les acaballes 
del segle XX. L’Electra va comen-
çar a fer el servei amb tres estaci-
ons transformadores, a partir d’aquí 
va estendre les xarxes de baixa ten-
sió per subministrar altres punts de 
consum, tant d’habitatges com de 
negocis particulars.

Endavant, malgrat les dificultats
L’empresa es va haver d’enfrontar a 
tres grans dificultats des d’un inici:
1. Manca de capital per afrontar 
les inversions de la nova xarxa i la 
compra dels materials i eines im-
prescindibles. Durant aquells anys 
no eren pocs els calderins que con-
sideraven l’Electra una aventu-
ra destinada al fracàs davant del 
poder de les grans elèctriques. 
Per això, es va haver de recórrer 
a préstecs dels tres industrials del 
primer consell d’administració.
2. L’oposició aferrissada d’Alumbra-
do de Poblaciones. Els van fer com-
petència deslleial a través de des-
comptes (10 cèntims de pesseta per 
kW/h) als clients calderins, perquè  
l’Electra perdés els que tenia i for-
çar-la a vendre tots els seus actius i 
passius. La proposta va ser refusa-
da pels clints, que consideraven que 
no podien abandonar aquell projec-

te que acabaven d’iniciar, i en el qual 
molts convilatans havien dipositat 
les esperances i els estalvis.
3. Les pèrdues d’energia elèctrica en 
el transport. En els primers temps, 
la quantitat d’energia mesurada en 
la sortida de la subestació de Sa-
badell de “la Catalana” –punt on es 
registrava l’energia comprada– va 
arribar a ser el doble de l’energia 
subministrada per l’Electra. 
En la dècada de 1920 Caldes va 
viure un creixement industrial. 
Les petites fàbriques tèxtils, que 
fins aleshores amb prou feines 
usaven el corrent elèctric per a la 
seva il·luminació, aviat van adqui-
rir nous telers moguts per l’electri-
citat. L’Electra els garantia un ser-
vei amb més potència i amb poques 
interrupcions. Segurs que aquí hi 
trobarien un bon servei elèctric, al-
tres industrials de fora van decidir 
implantar-se a Caldes. El cas més 
destacat és el del terrassenc Joan 
Cortès, que va construir la fàbri-
ca més gran fins aquell moment al 
poble, coneguda popularment com 
“la llana”, perquè es dedicava a la fa-
bricació de teixits de llana i de seda. 
Una de les característiques de 
l’Electra va ser la voluntat d’esten-
dre els avantatges de l’electricitat 
a través de la prestació dels ser-
veis relacionats. No volien només 
comprar i vendre kilowatts/hora, 
sinó facilitar als clients un com-
plet aprofitament d’aquella nova 
font d’energia: amb la venda de 
bombetes, bombes hidràuliques, 
la instal·lació elèctrica d’habitat-
ges i locals o la venda d’electrodo-
mèstics. El 1924 l’empresa va obrir 
botiga al número 60 de l’avinguda 
de Pi i Margall; era l’habitatge de 
l’encarregat i el lloc on s’atenia per-
manentment, de forma personal o 
per telèfon, qualsevol incidència. 
Els fundadors van veure clar que 
l’empresa només tiraria endavant 
si era capaç d’oferir als calderins 
electricitat en quantitat i qualitat, 
sense límits en la contractació de 
potència ni talls freqüents de sub-
ministrament, i, sobretot, un equip 
de gent accessible que els pogués 
atendre i ajudar davant de qual-
sevol necessitat relacionada amb 
l’energia elèctrica. 
El 1928 va vèncer el contracte que 
l’Electra havia signat amb “la Ca-
talana”. Les negociacions van coin-

cidir amb l’arrendament del negoci 
elèctric de “la Catalana” a la Coo-
perativa de Fluído Eléctrico (CFE). 
Així doncs, a partir d’aquell mo-
ment el proveïdor de l’Electra va 
passar a ser la Cooperativa. 
Els anys 1932 i 1933 les indústries 
van veure com baixaven les seves 
comandes, la producció i els con-
sums elèctrics. Hi va haver re-
tards en els pagaments de factu-
res i d’instal·lacions importants. 
Fins i tot algun industrial va es-
quivar les reclamacions de l’Elec-
tra instal·lant-se un motor de gasoil 
per produir ell mateix l’electricitat 
de la fàbrica. Aquells anys l’empre-
sa no va augmentar el nombre d’es-
tacions transformadores, però va 
aconseguir sobrepassar els 500 cli-
ents i va millorar la xarxa de dis-
tribució tancant el primer anell de 
circumval·lació d’alta tensió del 
nucli urbà de Caldes, enllaçant cinc 
de les vuit estacions transforma-
dores existents, i canviant els pals 
de fusta per pals de ferro. La xarxa 
anellada va permetre augmentar la 
qualitat del servei elèctric, per pri-
mera vegada es podia treballar en 
un punt de la xarxa i mantenir el 
servei a la resta.
L’octubre de 1934 l’Electra va patir 
una gran pèrdua: la mort inespera-
da, als 60 anys, d’Avel·lí Xalabar-
der, el gerent de l’empresa. Xala-
barder havia estat al capdavant del 
grup de promotors de la societat 
en el moment de la seva fundació i 
va portar-ne la direcció durant els 
17 anys amb un balanç excel·lent: 
dimensions i qualitat de la xarxa 
elèctrica, quantitat de clients, ener-
gia distribuïda, resultats econò-
mics, relació amb els treballadors 
i remuneració dels socis. La baixa 
al Consell d’Administració va ser 
coberta pel seu fill Eduard Xalabar-
der Olivella, que passà a ser el se-
cretari, i el càrrec de gerent el va 
ocupar Francesc Sala.

En el pròxim capítol descobrirem 
els anys foscos: la Guerra Civil i la 
postguerra (1936-1959). El mes que 
ve coneixerem com va afectar l’exi-
li dels dirigents i propietaris al fun-
cionament de l’Electra i viurem la 
col·lectivització de les empreses del 
sector elèctric català sota el nom 
de Serveis Elèctrics Unificats de 
Catalunya (SEUC)
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ARTSGrup, un col·lectiu dins l’entitat del Casino de Caldes, 
ha celebrat una nova edició de l’exposició col·lectiva de pri-
mavera anomenada “ArtBril”. Del 9 al 30 d’abril es va poder 
gaudir d’una mostra que recollia diverses obres provinents 
de diferents disciplines artístiques, que van des de la fotogra-
fia fins a la pintura, la ceràmica i l’escultura. “Cada artista 
pertanyent al grup hi mostra alguna de les seves noves 

L’art amb totes les aromes de la creativitat

l’autora calderina presenta “donant un xic de felicitat”, el llibre de la seva vida davant d’un auditori ple de gent

l divendres 28 d’abril es 
va celebrar la presenta-
ció del llibre Donant un 
xic de felicitat, de l’auto-
ra resident a Caldes Pepi-

ta Forns. L’acte va significar la cloenda 
d’una setmana especial dedicada a la 
diada de Sant Jordi, carregada d’acti-
vitats culturals.

Isidre Pineda, regidor de Cultura 
i Patrimoni de Caldes, va ser el respon-
sable d’inaugurar l’acte. Donant un xic 
de felicitat són “les memòries d’algú 
que estima i es fa estimar, una pro-
posta que no deixa indiferent i que 
et convida a reflexionar sobre aspec-
tes de la vida”, va dir Pineda, qui afe-
geix: “un exemple de força, de supe-
ració i apoderament, molt personal i 
ple de sentiments” que revela lliçons 
de vida reflexionades a partir d’inten-
ses experiències. 

L’autora se submergeix en les ale-
gries i records viscuts, un llarg viatge 
emocional que oscil·la entre la dolçor i 
l’amargor, prenent consciència de cada 
un d’ells i traslladant al lector les seves 

El coratge de Pepita Forns

E

“Per trobar 
la felicitat 
hem d’anar 
per la vida ben 
desperts”

Jordi Solé
alcalde de caldes

creacions”, comenta Quim Dasquens, fotògraf de Caldes i 
membre del col·lectiu ARTSGrup. La mostra forma part de 
la programació estable organitzada pel col·lectiu de l’entitat, 
que consta de dues exposicions temporals al llarg de l’any: 
l’una a la primavera i l’altra a l’hivern. El recull significa 
també un espai de compravenda on els visitants gaudeixen 
de l’entrada gratuïta i l’opció d’adquisició de l’art. 

Recull d’imatges de l’acte que va tenir lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Caldes el passat 28 d’abril. > i.HijanO

pròpies conclusions. Tres van ser els 
episodis especialment crítics en la vida 
de la Pepita: la mort de la seva germa-
na amb només 30 anys, el seu divorci i 
la lluita feroç i incansable contra l’ic-
tus. “És horrible estar en plenitud de 
facultats i trobar-te de sobte que no 
pots moure tot el costat esquerre”, 
diu l’autora. La recuperació va ser dura 
i difícil, però l’instint de superació i la 
incansable perseverança la va impul-
sar a poc a poc a millorar. Lluny, doncs, 
d’enfonsar-la al pou, com diu ella, s’hi 
va enfrontar amb coratge, extraient 
de tot aquest dolor nous i enriquidors 
aprenentatges per transcriure’ls en la 
cerca de la felicitat. Al final, “es mira 
d’acceptar i tirar endavant amb les 
dificultats, intentant ser feliç i bona 
persona, concentrant-se amb els bons 
sentiments per poder ser feliç”, decla-
ra Forns. Si tornaria a viure aquestes 
tres dificultats importants? “Sí!, enca-
ra que sembli estrany, perquè m’han 
fet valenta, m’han ensenyat a accep-
tar i a lluitar en la vida”, explica l’au-
tora del llibre. 

Jordi Solé, alcalde de Caldes de 
Montbui, és qui firma el pròleg de la 
publicació. “Fa un any em va venir a 
veure al despatx i em va portar un 
manuscrit gruixut perquè me’l lle-
gís”. Aleshores encara no tenien edi-
torial que publiqués el llibre, però Solé 
“tenia la sensació que això no era 
important, ja que havia aconseguit 
el que volia: i era tenir el seu llibre, 
el llibre de la seva vida”. Una història 
d’autorealització que ha publicat l’edi-
torial Claret i en què el pròleg no es 
podia fer esperar. En aquest, “intento 
condensar el que extrec de l’aventu-
ra del primer manuscrit”, diu Solé, i 
afegeix: “Enhorabona per haver tin-
gut el coratge de posar-te davant del 
mirall, d’enfrontar-te a moments vis-
cuts complicats i voler explicar-nos 
les lliçons que has extret de tot ple-
gat. Enhorabona per aquest coratge 
i per creure en la felicitat”. 

Entre les reflexions i visions de la 
Pepita, el llibre aconsegueix transme-
tre la importància de les coses petites, 
dels detalls, la rutina o moments com-

partits amb la gent que estimes. “Ex-
pliques amb molta claredat que per 
trobar la felicitat hem d’anar per la 
vida ben desperts”, declara l’alcalde i 
autor del pròleg. 

A més de poder gaudir de la lec-
tura amb Donant un xic de felicitat, els 
compradors contribueixen a una causa 
important, ja que els beneficis recap-
tats es donen a l’Institut de Recerca de 
la Vall d’Hebron per a l’estudi de la ma-
laltia que va patir l’autora: l’ictus. 

L’acte va gaudir d’una gran as-
sistència que va aconseguir omplir la 
Sala de Plens de l’Ajuntament. S’hi va 
concentrar un grup nombrós de per-
sones que van voler mostrar el seu re-
colzament a l’autora, qui es va mos-
trar enormement agraïda i feliç amb 
el caliu del públic. 

La presentació del llibre va comp-
tar amb un acompanyament musical, 
juntament amb un recital de poesia i 
d’alguns fragments de l’obra. En acabar, 
Pepita Forns es va disposar a signar lli-
bres als assistents i es va gaudir d’un 
piscolabis amb motiu de la celebració.
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Llepafils es podrà veure al festival. > cEdida

A punt per al 20è Festival 
de Titelles Romà Martí 

INFANTS | TITELLES

Els propers 20 i 21 de maig, Caldes es conver-
tirà novament en un espai d’acollida d’espec-
tacles de titelles adreçats a tota la família. 
Pels diferents escenaris del festival (essenci-
alment la plaça 11 de Setembre) hi passaran 
13 companyies, 11 de diferents indrets de la 
geografia catalana més dues de convidades 
de Galícia i de Guadalajara. La majoria dels 
espectacles són per a públics a partir dels 3 
anys. Al web festivaldetitelles.cat es pot con-
sultar la programació del cap de setmana.

El diumenge passat, la colla caste-
llera de Castellar del Vallès va ce-
lebrar el seu 3r aniversari, i en l’es-
deveniment no hi podien faltar els 
seus padrins: els Escaldats. 
A les 12 h es va iniciar la trobada 
a la plaça del Mirador del munici-
pi vallesà, on també hi van partici-
par els Nyerros de la Plana. L’actu-
ació va comptar amb tres rondes 
de castells en què els calderins van 
pujar un 4 de 6 amb agulla, un 3 de 

Fent-la grossa a 
Castellar del Vallès

Els castellers de Caldes durant l’actuació a Castellar del Vallès. > Q. Pascual

6 i, finalment, un 4 de 6, perfec-
tament resolts. Els seus fillols, en 
canvi, no van tenir tanta sort amb 
el primer 4 de 6, que va quedar en 
intent, seguit del recuperat 7 de 6 
i, finalment, el 5 de 6, també aca-
bat en intent, però que es va poder 
mostrar perfectament en la ronda 
de recuperació. 
La pròxima actuació de la colla cal-
derina està prevista per al 21 de 
maig a les 12 h a Mollet del Vallès, 
amb motiu de la 5a trobada de les 
colles del Vallès i on, a banda dels 
Escaldats, hi assistiran els Xics de 
Granollers i els Manyacs de Parets. 

CASTELLS | ELS ESCALDATS TERTúLIA | LITERATURA ESPANYOLA 

Estrena de “Carta d’una 
desapareguda”
Diumenge passat es va celebrar l’estrena 
de la comèdia romàntica Carta d’una 
desapareguda d’Stefan Zweig, dirigida per 
Francesc Serra i interpretada pel Grup 
Escènic Casino (GEC). La propera sessió 
es durà a terme el diumenge 21 de maig a les 
18.30 h a la Sala Gran del Casino de Caldes.

TEATRE | CASINO DE CALDES

L’homenatge al 
Pep de Caldes

Àlex Gómez i Víctor Orriols en la tertúlia del 30 d’abril. > i. HijanO

El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista va celebrar 
el passat 30 d’abril un homenatge a José Batlló. Segons 
Àlex Gómez-Font, organitzador de la tertúlia, “l’homenat-
ge significa un acte cultural que permet fer memòria 
històrica de Caldes”, tot repassant la biografia i dedica-
ció d’aquest personatge que ha estat clau en el món de la 
literatura no només catalana, sinó d’arreu del territori es-
panyol. Víctor Orriols va recitar algunes de les peces del 
poeta, així com també de Salvador Espriu o Joan Salvat 
Papasseit, personatges destacats de la literatura catalana 
algunes de les obres dels quals van ser traduïdes per José 
Batlló. Actes com aquest permeten la “recuperació de fi-
gures que a vegades passen de manera invisible a l’ull 
públic, quan tot ha de ser immediat”, diu Víctor Orriols, 
i afegeix: “És important reivindicar i recordar les per-
sones que han fet una feina molt important, en aquest 
cas, en la dinàmica cultural de tot l’Estat espanyol”. 
José Batlló, editor, poeta, crític literari i llibreter que va 
morir al novembre del 2016, va néixer a Caldes, però va 
emigrar a Sevilla de ben petit fugint del context sociopolí-
tic durant els anys de la postguerra. Ha estat un dels per-
sonatges més importants en el desenvolupament de la po-
esia de la segona meitat del segle XX, i va ser fundador de 
la mítica llibreria Taifa al barri de Gràcia de Barcelona. 

Van celebrar els 3 
anys dels capgirats 
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El club blaugrana prioritza el futbol base, apostant pels valors

l Club de Futbol Cal-
des és l’entitat esporti-
va més antiga de la vila, 
amb 104 anys d’histò-
ria, i l’esport de Caldes 

de Montbui passa de manera irre-
meiable per aquest club fundat el 
1913. Els blaugranes tenen com a 
visió principal prioritzar els valors 
del futbol base per damunt dels re-
sultats, “creant vincles entre juga-
dors de totes les categories, entre 
pares, futbolistes i el mateix club. 
És l’ambició per ser una família 
nombrosa molt ben avinguda en 
què, a més de poder competir, els 
nois aprenguin i s’hi trobin tan a 
gust que sàpiguen que el Caldes 
és una segona casa on poder 
compartir els problemes”, tal com 
explica el responsable de premsa 
del club, Toni Canyameras.

El Caldes, amb 60 socis i més 
de 190 jugadors en 17 equips, és ac-
tualment un dels clubs amb més 
planter al Vallès Oriental. El 2011, 
el club només tenia una base de 86 
jugadors, cosa que reforça la idea 
d’enfortir aquests valors de plan-
ter. El club ha comptat amb noms 
il·lustres en les seves files com Mi-

El planter, el bastió 
més important del 
Club Futbol Caldes

E
Albert San Andrés

A dalt, foto de família del CF Caldes. Al mig, imatge del partit entre el 
CF Caldes i el Matadepera on l’equip calderí va aconseguir la 1a victoria. 
A baix, celebració del cadet B d’Edgar Alsina que va llançat. > cEdidEs

El primer equip de futbol sala del CN Caldes va 
certificar l’ascens matemàtic a la Divisió d’Honor, 
a partir de la victòria d’aquest passat cap de set-
mana amb un contundent 11 a 3 jugant contra el 
Santa Perpètua. L’equip sènior A del club calde-
rí ha aconseguit pujar de categoria després d’una 
temporada amb resultats excel·lents. 

El sènior, a Divisió d’Honor

guel Ángel Lozano, exjugador del 
FC Barcelona, Màlaga, Betis o Lle-
vant a Primera Divisió, company de 
quinta de Xavi Hernández o Carles 
Puyol, entre d’altres. També el roda-
món Walter Fernández, que després 
de formar-se a les categories inferi-
ors de l’equip calderí i de l’Espanyol 
i el Barça va debutar a Segona Divi-
sió amb el Nàstic de Tarragona, per 
passar després pel Lokeren de la 
lliga belga, l’Skoda Xanthi i el Panth-
rakikos grecs, i amb estades a Ro-
mania i Hongria. Més recentment 
ha jugat al CE L’Hospitalet (Sego-
na B) i, actualment, a l’Extremadu-
ra (Tercera Divisió).

Xavier Ortega és el president 
de l’equip blaugrana i segueix la 
línia per la qual es va apostar fa al-
gunes temporades: un projecte a 
llarg termini per intentar arribar a 
les categories regionals més com-
petitives en totes les edats. Ara per 
ara, les primeres plantilles de juve-

“El club vol  crear un 
servei de biblioteca i un 
règim personalitzat de 
tecnificació”

nils, cadets i infantils competeixen 
a Primera i tres alevins i dos benja-
mins ho fan a Segona. 

Un projecte esportiu que fona-
menta els seus pilars en el futbol de 
base, amb la idea concreta de crear 
una gran família entre tots els es-
taments del club. I és per aquest 
motiu que el CF Caldes vol reforçar 
aquesta idea creant un servei de bi-
blioteca per als jugadors que s’hagin 
d’esperar abans o després dels en-
trenaments i un règim personalit-
zat de tecnificació per aconseguir 
millorar les carències específiques 
dels més petits. La idea és poder evi-
tar l’èxode de jugadors a equips més 
grans de la zona, oferint una base 
professionalitzada i de qualitat, que 
actualment és en mans dels tècnics 
Quim Ruiz i Roger Castellvell.

Per equips, l’amateur A és al 
grup 4 de Segona Catalana. L’equip 
va ascendir a finals de la tempora-
da 2014-2015, i amb l’entrenador de 
Monzón Óscar Castel a la banque-
ta i Lozano al camp van aconseguir 
la permanència en les últimes jor-
nades de la temporada 2015-2016.

Aquesta temporada, amb 
Marc Fortuny com a referent del 
primer equip, els resultats no són 
del tot els esperats, però l’equip vol 
aconseguir la salvació que permeti 

seguir endavant amb aquest projec-
te esportiu. L’últim resultat contra 
el Sabadell Nord (2-6) obre la porta 
a l’esperança de la salvació. 

L’equip B, al grup 9 de Quar-
ta Catalana, és entrenat per Isma-
el Carreras. Tot i no tenir opcions 
a l’ascens, l’equip suma 12 jornades 
consecutives sense perdre, en un 
final de temporada espectacular. 
Una altra categoria important és la 
dels equips cadets, amb què es farà 
un potent juvenil per a la temporada 
de l’any vinent. Menció especial per 
a l’equip de l’Escola de Futbol, que 
va guanyar la lliga al gener de ma-

nera invicta i que representa aquest 
esforç del club per reunir els valors 
d’una família nombrosa.

“Volem que els jugadors se 
sentin valorats, evitar que marxin 
a clubs del voltant perquè no tro-
ben el que busquen, oferint una 
formació de qualitat. La idea és 
que, si marxen, que sigui per anar 
a clubs més grans com el Barça o 
l’Espanyol” explica Canyameras. 

El CF Caldes és un club mo-
dernitzat que entén que sense la 
base no es pot sobreviure i que en el 
futur immediat ha de ser una de les 
pedreres de referència del Vallès.

Caldes en dansa
El passat dissabte 29 d’abril es va celebrar el Dia Internacional de la 
Dansa arreu del món. Amb motiu de la diada mundial, el CN Caldes va 
organitzar una trobada a la plaça Can Rius de Caldes, davant del Balne-
ari Broquetas, on el públic assistent va poder gaudir d’exhibicions, mas-
terclass i altres activitats al voltant del món de la dansa, dirigides per 
l’Àrea de Dansa del Club.  Un conjunt d’activitats que van omplir la jor-
nada de les 10 a les 14h del matí.
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Una jugada dels calderins en la Copa CERS. > PrEmsa cH caldEs 

Acció contra la UE Sabadell. > t. canYamEras

CF CALDES | SEGONA CATALANA

Orgullosos (0-2)

El Recam Làser Caldes ha caigut en les semifinals de la Copa CERS per 0-2 
contra el Viareggio. La primera part ha estat molt igualada a Viareggio, amb 
un públic entregat a l’espectacle i que ha omplert el pavelló de gom a gom. Els 
locals han començat molt forts, amb una pressió molt alta que dificultava molt 
la sortida de pilota dels calderins. A mesura que passaven els minuts, però, els 
de Candami han sabut controlar més la situació. No ha sigut fins al minut 12 
quan Xavi Costa ha rematat un xut llunyà i ha obert el marcador. Un gol que 
ha arribat quan els vallesans se sentien còmodes a la pista. A partir d’aquí el 
Caldes ha seguit gaudint d’algunes oportunitats gràcies a un inspirat Rovira, 
que ha estat l’home més perillós dels catalans. 
A la represa el partit ha mantingut la mateixa dinàmica, amb un Viareggio que 
apretava a dalt, però a mesura que passaven els minuts la situació anava can-
viant. Els calderins han gaudit d’algunes oportunitats per obrir el marcador. 
Al minut 34 el Viareggio ha disposat de la 10a falta, però Campor ha aturat la 
jugada de Rubio. El Caldes ha jugat gran part del partit amb la 9a falta al mar-
cador, però els àrbitres no l’assenyalaven. 
El partit s’encaminava cap a la recta final amb un marcador molt ajustat i quan fal-
taven 10 minuts Pol Galbas ha vist targeta blava. Tot i això, Campor ha tornat a atu-
rar l’oportunitat i amb power play.  Tres  minuts més tard, Rovira ha pogut empatar 
el partit però no ha transformat l’oportunitat. El partit s’encaminava cap a un final 
agònic, fins que Xavi Rubio ha recuperat una pilota a la zona del Caldes i l’exreu-
senc ha definit a la perfecció davant de Campor.  El partit es posava coll amunt amb 
menys de 2 minuts per al final i els calderins no han pogut marcar ni capgirar el mar-
cador. S’acaba el somni europeu per al Recam Làser Caldes, però de ben segur que 
els vallesans estan ben orgullosos de l’equip perquè ningú a l’octubre apostava per 
un Caldes jugant la Final Four de la Copa CERS. >PrEmsa cH caldEs

HOQUEI |  FINAL FOUR COPA CERS

Exhibició d’un gran CF Caldes 

> cEdida

Joan Jofresa guanya l’or 
al triatló de Grècia
El triatleta del CN Caldes va aconseguir la me-
dalla de plata en el X Terra Circuit Europeu de 
Triatló de Muntanya celebrat a Vouliagmeni, 
Grècia. No obstant, després de la reclamació 
cursada a causa d’una irregularitat en l’edat 
del primer classificat, l’organització va procla-
mar campió el calderí. Gràcies a la medalla 
d’or, Joan Jofresa es classifica directament a 
la final del circuit del món de la prova X Terra, 
una franquícia mundial de triatló de muntanya 
amb la final mundial prevista a Hawai.

TRIATLÓ | X TERRA

HOQUEI
OK lliga  · j27

CLASSIFICACIÓ PT

Alcobendas - Igualada 3-5
Freixenet - Caldes 3-2
Girona - Vic 2-5
Alcoi - Lleida 8-5
Vilafranca - Coinasa 2-5
Lloret - Vendrell 3-3
Reus - FC Barcelona 4-4
Manlleu - Voltregà -

Fc Barcelona lassa 71
reus deportiu la Fira 60
club Patí Vic 58
coinasa liceo Hc 52
cP Voltregà 45
cE moritz Vendrell 42
igualada calaf Grup Hc 35
cE noia Freixenet 35
Enrile Pas alcoi 31
icG software lleida 30
cH lloret Vila Esportiva 30
citylift Girona cH 25
Recam Làser CH Caldes 23
cP Vilafranca capital del Vi 23
cP manlleu 21
cP reicomsa alcobendas 16

FUTBOL
2a catalana · GruP iV · j31

CLASSIFICACIÓ PT

torreta - Gironella 1-4
terrassa - sallent 2-0
molletense - Bellavista 0-1
Franqueses - r. de ter 6-0
st. Quirze - can rull 2-1
riuprimer - castellar 0-0
Sabadell - Caldes 2-6
Berga - san lorenzo 1-0
cardedeu - matadepera 4-0

cardedeu Fc a 69
castellar uE a 59
can rull rt 55
les Franqueses cF 53
sant Quirze Vallès Fc a 53
matadepera Fc a 50
Berga cE a 49
Vic riuprimer rFc 47
sabadell nord cF a 46
Gironella cF at a 43
molletense ud a 41
sallent cE a 40
F. terrassa Fc 1906 a 36
Bellavista milan ca 35
Caldes Montbui CF A 33
san lorenzo ud a 32
roda de ter cE a 20
la torreta cF a 19

FUTBOL SALA M
1a catalana · GruP i · j23

CLASSIFICACIÓ PT

malgrat - canet 4-4
Premià - mollet 1-6
manlleu - st. julià 7-8
Vilamajor - Badalona 4-4
Caldes - Sta. Perpètua 11-3
martorelles - riudellots 2-4
Palau - cardedeu -

CN Caldes, A 61
Futsal iris Badalona a 52
riudellots acE 51
unió Fs mollet a 46
Vilamajor cFs a 36
cFs Palau a 34
inter Esportiu malgrat 31
martorelles cFs a 29
cEFs manlleu a 22
cFs Premià de dalt B 21
st. julià de ramis 20
sta. Perpètua a 18
canet Fs B 18
cardedeu, Fs a 17

FUTBOL SALA F
2a naciOnal · GruP ii · j27

CLASSIFICACIÓ PT

Faycan - Caldes 0-4
j. Elx - Vallirana 3-0
torrent - castellón 3-2
san isidro - Elche 2-3
castelldefels - Esparreguera -
dismay - teledeportivo 1-3
concordia - Hospitalet -

ad club teledeportivo 64
Femisport Palau club a 63
cE Fs ciutat de torrent 52
Elche cF sad 51
cFs dismay Eixample a 47
FsF joventut Elx 38
Fs castelldefels 35
Vallirana aE a 33
aEcs l’Hospitalet a 31
FEmE castellón cFs 26
Esparreguera cFs a 25
la concordia cd a 21
cd san isidro 21
CN Caldes FS A 16
FaYcan 6 

WATERPOLO
2a catalana · GruP B · j18

CLASSIFICACIÓ PT

Banyoles - anglès 15-9
u. autònoma - Figueres 24-2
Picornell - Olot 7-1
St. Adrià - Caldes 7-4
igualada - minorisa 5-7

universitat autònoma 36
cn minorisa 27
cn Banyoles 26
cn igualada 21
cE Picornell 21
c Waterpolo anglès 18
cn Olot 13
c Waterpolo st. adrià 13
CN Caldes 5
c Waterpolo Figueres 0

BÀSQUET M
2a masculina · GruP ii · j29

CLASSIFICACIÓ PG PP

st. nicolau - aE aula 81-66
argentona - matadpra. 91-80
Vilassar - Horta 47-70
st. Pere - st. jordi 53-68
r. llull - Badalonès 83-58
tiana - st. cugat -
Guinardó - Caldes 54-64
Badia - Barberà  69-81

cB ramon llull 22 7
Barberà 20 9
uE st. cugat 19 9
CN Caldes 18 11
cE st. nicolau 18 11
cB matadepera 17 12
cEB st. jordi 16 13
cB st. Pere 14 15
aE aula 14 15
lima-Horta 13 16
cB argentona 13 16
st. cebrià - cB tiana 13 15
cB nou Badia 11 18
aE Badalonès 11 18
cB Guinardó 9 20
roger’s cB Vilassar 3 26

BÀSQUET F
2a FEmEnina · GruP i · j28

CLASSIFICACIÓ PG PP

Quart - masnou 49-40
Vilafant - canet 40-42
tordera - cassanenc 48-43
Granollers - calella 58-68
Osona - malgrat 98-38
Onyar - canovelles 74-48
Caldes - Lliçà 56-61

Vikus’s Osona 25 1
llicà d’amunt 20 6
cB Quart 18 9
cEEB tordera 18 8
Fd cassanenc 17 9
cB calella 13 13
cB Granollers 13 13
cE Onyar 13 13
ViVE - El masnou 12 14
CN Caldes 11 15
canovelles Bc 11 15
Bàsquet Vilafant 9 18
aEcam malgrat 9 17
cB canet 6 20
cB Parets 1 25

CLASSIFICACIONS

> cEdida

38a posició en el 
Campionat de Catalunya 
El passat 30 d’abril es va celebrar el Campio-
nat de Catalunya de Triatló per equips al Prat 
de Llobregat. El CN Caldes hi era present amb 
els cinc triatletes Jordi Torrejón, Xavi Vallribe-
ra, Juande López, Pedro Roldan i Ignasi Bas-
sas, els quals van aconseguir la 38a posició. Les 
distàncies de la prova constaven de 750 me-
tres de natació, 20 quilòmetres de bicicleta i 5 
quilòmetres més de cursa. Finalment, però, la 
prova d’aigua va quedar suspesa a causa de la 
climatologia adversa. 

TRIATLÓ | CAMPIONAT CATALUNYA

El CF Caldes va golejar al camp de la UE Sabadell 
Nord (2-6) i es manté en la pugna per la permanèn-
cia a Segona Catalana quan falten tres jornades per 
al final. Carles Valls, Albert Camí i Nayim Eskali van 
deixar el matx encarrilat a la primera part, però el Sa-
badell Nord va fer el 2-3 al primer quart d’hora del 
segon temps. El conjunt de la vila termal va reacci-
onar a temps per segellar, amb dianes d’Arnau Gira-
bent, Kevin Caballero i Marc Ortega, un triomf vital 
que posa fi a un mes sense guanyar. El Caldes ha de 
guanyar al Terrassa B aquest diumenge a casa (12 h) 
per sortir del descens directe. >tOni canYamEras
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20h · CONCERT
Amb UNCLE CHARLY y Los BRIOLES
(rock & roll i rockabilly)
Soprano Rhythm Club presenta UNCLE CHARLY y Los 
BRIOLES. Aquests dos fantàstics projectes musicals han 
unit les seves forces i les seves ganes de tocar per gravar 
un fantàstic disc titulat Play the fool with Uncle Charlie y 
Los Brioles. Rock & roll i rockabilly al més pur estil dels 50. 
Entrada: 7 € socis, 9 € simpatitzants.
Lloc: Centre, Ateneu Democràtic i Progressista.
Organitza: Soprano Rhythm Club.

del 09 al 22
de maig de 2017

  DIMARTS 09 
EXPOSICIÓ
Fins al 25 de maig: “Els 
Grimm a la catalana”. 
Suport expositiu itinerari de 
la Xarxa de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona.
Lloc i organitza: Biblioteca 
Municipal de Caldes. 

1a FIRA DE REVISTES
Durant el mes de maig, 
s’ofereix la possibilitat 
d’emportar-se gratuïtament 
exemplars antics de les 
revistes que la Biblioteca no 
conserva.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes.

INSCRIPCIONS CASAL 
D’ESTIU I CLUB JOVE
Avui finalitza el termini per 
poder realitzar les inscripcions 
del Casal Municipal d’Estiu i 
Club Jove, que tindrà lloc del 
26 de juny al 28 de juliol. 
Lloc i organitza: Ajuntament 
de Caldes.

18 h· XERRADA
Xerrada sobre el manga i 
l’anime, amb un taller de dibuix 
a càrrec de la il·lustradora 
Margarida Cajidos Gallego. 
Lloc: Sala d’Actes de la 
Biblioteca de Caldes. 
Org.: Biblioteca de Caldes.

19:30 h · MúSICA
Participació en l’acte del Dia 
d’Europa. Interpretació de 
l’Himne Europeu per part 
d’alumnes de l’Escola de 
Música Municipal Joan Valls.
Lloc: Sala de Plens de 
l’Ajuntament de Caldes.
Organitza: Escola de Música 
Municipal Joan Valls.

  DIMECRES 10
9 h · CAMINADA
Caminada als Saulons. 
Lloc de sortida: Les Cases dels 
Mestres.
Org.: Caminades de l’Esplai.

18 h · LECTURA
Trobada Book Express del 
mes de maig: “Història d’un 
cavall”, de Lev Tolstoi.
Lloc i organitza: Biblioteca de 
Caldes de Montbui. 

  DIJOUS 11 
16 h · CÀRITAS 
“Espai d’Acollida i 
Informació”, celebrat cada 
dijous de 16 a 18 h.
Lloc: Local de Càritas Caldes. 
Organitza: Càritas Caldes-
Parròquia Santa Maria.

  DIVENDRES 12 
CELEBRACIÓ 
5é aniversari 
Agermanament de Caldes i 
Saint-Paul-lès-Dax
La celebració es durà a terme al 
municipi francès els dies 12, 13 
i 14 de maig.

11.45 h · CONCERT I 
TERTúLIA 
“Diada de la cirera”, amb 
concert de la Coral del Centre, i 
a les 16.30 h, tertúlia.
Lloc i organitza: Fundació 
Santa Susanna.
 
20 h · CERIMÒNIA
“Redescobrir Jesús amb 
l’Evangeli a la mà”. Celebrat 
tots els divendres de maig i el 3 
de juny. 
Lloc: locals parroquials (plaça 
Església, 12).
Org.: Parròquia Santa Maria.

  DISSAbTE 13 
12 h · CONCERT
Cantata de primavera “El 
ball sense un badall” amb 
la participació dels alumnes 
petits de l’EMM Joan Valls.
Lloc: Casino de Caldes.
Organitza: Escola de Música 
Municipal Joan Valls.

12 h · LECTURA
“Un conte al sac”, narració 
de contes per a petits lectors. 
Activitat dirigida a infants fins 
a 4 anys. Places limitades.  
Lloc i organitza: Biblioteca 
Municipal de Caldes. 

12.30 h · CONCERT
Concert de la coral de 3r i 
4t de NE. Lloc: Auditori de 
l’EMM Joan Valls.
Organitza: Escola de Música 
Municipal Joan Valls.

  DIUMENGE 14 
SORTIDA
Sortida a Salou del dia 14 al 20 
de maig.
Organitza: L’Esplai.

EXPOSICIÓ
Finalitza l’exposició “Inna”, 
d’Inna Fernández, a la Sala fins 
al 14 de maig. 
Lloc: Sala Delger.
Org.: Ajuntament de Caldes.

9 h · EUORPEAN 
CLEAN UP DAY
Recollida popular de 
residus a la riera de Caldes.
Es recomana portar pantalons 
i màniga llarga, calçat de 
recanvi i aigua.  
Lloc-punt de trobada: El Toc. 
Org.: Defensarieradecaldes .

12 h · CONCERT
Cantata de primavera “El 
ball sense un badall”.
Lloc: Casino de Caldes.
Organitza: Escola de Música 
Municipal Joan Valls.

13 h · CONCERT/VERMUT
amb el grup LEXU’S.
Lloc: Sala Gran del Casino de 
Caldes.
Organitza: Casino de Caldes.

19 h · TALLER
Sessió de progressió de 
Kriya Yoga. 
Lloc i organitza: Yoga Ashram.

  DILLUNS 15
VIATGETECA 
Tots aquells usuaris de la 
Biblioteca majors d’edat que, 
a partir del 15 de maig, agafin 
en préstec una guia o revista de 
viatge podran omplir una única 
butlleta per participar en el 
sorteig de cinc bitllets Interrail.
Lloc i organitza: Biblioteca de 
Caldes. 

   DIMARTS 16
9 h · TALLER
“Twitter”, taller adreçat 
prioritàriament a persones en 
recerca de feina i inscrites al 
Servei Local d’Ocupació. 
Lloc: La Piqueta.
Organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui.

  DIMECRES 17
8 h · SORTIDA
Sortida a Granollers.
Lloc de sortida: estació 
d’autobusos.
Organitza: Caminades de 
l’Esplai.

17.30 h · LECTURA EN 
ANGLÈS “Story Time” amb 
“The Trip to Panama”. 
Lloc: Biblioteca de Caldes.
Organitza: Cambridge School i 
la Biblioteca de Caldes. 

19  h · CONFERÈNCIA
“Fer negoci amb bolets i 
microbis; si m’ho arriben a 
dir...” 
Donatius no socis: 7 €.
Lloc: Sala Noble Can Rius.
Organitza: Aula d’Extensió 
Universitària de Caldes. 

  DIJOUS 18
EXPOSICIÓ
Treballs dels alumnes de 12 a 
17 anys del Taller d’Art.
Lloc: Sala Delger.
Organitza: Taller d’Art.

19 h · XERRADA
Dins del cicle “Com podem 
millorar la nostra salut”,
“Com millorar la salut del 
sistema urològic” .
Lloc i organitza: Fundació 
Santa Susanna.

20 h · XERRADA
IX cicle “Parlem de Catalunya”.
“Temes clau per al futur 
estat català”.
Lloc: Sala Gran del Casino de 
Caldes.
Organitza: Casino de Caldes.

  DIVENDRES 19
19.30 h · PRESENTACIÓ
Presentació del llibre de 
poemes “Otra vez Nueva 
York sin ir más lejos” de 
Simón Tádberli.  
Lloc i organitza: Biblioteca 
Municipal de Caldes.

  DISSAbTE 20
11 h · FESTIVAL TITELLES 
ROMÀ MARTÍ
Comença el cicle d’espectacles 
de titelles a Caldes. D’11 a 19 
hores i del 20 al 21 de maig. 
Organitza: Ajuntament de 
Caldes.

16 h · CURS
Inici del curs: Kriya Yoga . Per a 
les persones amb un mínim de 
9 mesos de pràctica regular de 
Kriya Yoga i desitgin avançar 
en el seu estudi i comprensió.
Lloc i organitza: Yoga Ashram.

19:30 h · CONCERT
V Cicle de Jazz presenta 
SCARAMUCHE (swing jazz)
Entrada: 3 € socis, 5 € 
simpatitzants.
Lloc i organitza: El Centre, 
Ateneu Democràtic i 
Progressista. 

  DIUMENGE 21
12 h · ACTUACIÓ DELS 
CASTELLERS
5a trobada de les colles del 
Vallès.
Lloc: Prat de la Riba, de Mollet 
del Vallès. 

18. 30 h · TEATRE
“Carta d’una desconeguda”.
Lloc: Sala Gran del Casino de 
Caldes.
Organitza: Casino de Caldes.

19 h · PRESENTACIÓ  LLIBRE
 “El dolor de la bellesa”  
L’acte comptarà amb la 
presència de Roger Mas i el 
periodista Karles Torra.
Lloc i org.: Centre, Ateneu 
Democràtic i Progressista. 

  DILLUNS 22
EXPOSICIÓ 
Finalitza l’exposició dels punts 
de llibre presentats en el 17è 
concurs de punts de llibre dins 
l’àrea infantil.
Lloc i organitza: Biblioteca 
Municipal de Caldes. 

17.30 h · XERRADA
“Desaprendre per 
aprendre”, amb: “Com 
cuidar-nos quan estem de 
dol”. A càrrec de Clara Gomis, 
psicòloga  especialitzada en el 
dol i pèrdues. 
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Escola de Formació 
Fundació Santa Susanna, Creu 
Roja i l’Obra Social “La Caixa”. 
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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 · 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

PENúLTIMA | 15

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).

Prendrem l’oli aromatitzat amb romaní i li afegirem les 
prunes i la carn i a foc molt lent, deixarem que vagi in-
fusionant-se durant una hora.
Li afegirem la ceba i el porro. Deixarem que també vagi 
caramel·litzant-se amb el foc al mínim. Mentrestant, la 
carn va coent-se. Assenyalar que com més lenta fem la 
cocció més dolçor aconseguirem i millor resultat final.
Quan calgui –aproximadament després d’un parell d’ho-
res-li anem afegim, molt a poc a poc, la infusió de sajoli-
da i deixarem que la cocció lenta se la vagi bevent. Així 
fins a acabar-la, unes sis hores.

Quan falti una hora per finalitzar la cocció afegim la sal, 
el pebre, l’all picat i una bona picada de carquinyolis.
Aquest és un plat cortesà de l’antiga corona d’Aragó.

Robert de Nola
Passeig del Remei 48-50
Telèfon: 93 865 40 47
www.robertdenola.cat

Ingredients:

Oli, sal, pebre i romaní
Prunes
Carn de porc
Ceba
Porro
All
Carquinyolis

Xup xup de porc amb prunes

La recepta calderinaLa frase de la quinzena

“ La premsa és l’artilleria   
   de la llibertat”. 
>Hans Christian
    Andersen

DEFUNCIONS

28 d’abril · 72 anys
JOSEP GUBERN SALA 

01 de maig · 86 anys
TERESA PUJOL PASCUAL

02 de maig · 84 anys
JOSEFA FERNÁNDEz PÉREz

05 de maig · 87 anys
ROSARIO GÓMEz PERAITA
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“Els organismes 
europeus són 

uns grans 
desconeguts”

j.
 s

E
r

r
a

· Avui dimarts se celebra el Dia d’Eu-
ropa. Caldes és molt europeista?
A nivell d’associacions et diria que sí, 
tant pel que fa al Cercle d’Amics de 
Taunusstein com a l’Associació Amics 
d’Europa. Fins ara, no s’havia cele-
brat mai el Dia d’Europa a Caldes amb 
aquest acte institucional que fem avui. 
Ho havíem intentat altres anys, però no 
havíem tingut gaire seguiment al poble. 
Ara, l’acte l’organitza l’Ajuntament i hi 
haurà la presència de l’alcalde de Cal-
des i europarlamentari, Jordi Solé, i les 
dues entitats que intentem representar 
el pensament europeu de la comunitat.

· Justament aquest cap de setma-
na se celebra a la ciutat francesa 
el cinquè aniversari de l’agerma-
nament. Què es farà?
Farem solemnement la celebració del 
cinquè aniversari amb la presència de 
l’alcalde i la Colla de Diables.

· Quins punts en comú tenen Cal-
des i Saint-Paul-lès-Dax?
Allà hi ha una xarxa associativa increï-
ble, igual que aquí a Caldes, però a Fran-
ça funciona d’una altra manera. L’asso-
ciació que promou l’agermanament a 
Saint-Paul està formada per particulars, 
entitats i polítics, a parts iguals. Van de-
cidir que es volien agermanar amb un 
poble d’unes dimensions semblants a les 
nostres, amb el mateix nombre d’habi-
tants i que fos un poble balneari.

· Què comporta l’agermanament?
L’objectiu que hem de complir és 
que hem de ser una mena de po-
tenciadors en tots els nivells i fo-
mentar els intercanvis de tota 
mena. Per posar-te un exemple, 
han vingut dos anys uns produc-
tors de productes derivats de 
l’ànec amb la intenció de poder 
vendre’ls aquí; a Caldes hem in-
tentat importar kiwis de la zona 
on es troba Saint-Paul –al depar-
tament de Les Landes– i també es-
pàrrecs blancs.

· Saint-Paul és també una po-
blació turística?
És una població molt balneària. 
Tenen tres balnearis, un centre ter-
mal tipus Caldea però en petit, qua-
tre o cinc hotels i després, a Dax, 
que es troba a tres quilòmetres, no 
sé si hi ha 13 o 14 balnearis. Tot el 
que són els tractaments de balneote-
ràpia estan subvencionats per la se-
guretat social francesa. Al voltant de 
tot això, hi ha un negoci molt gran.

· Hi ha una relació fluïda amb 
els responsables francesos de 
l’agermanament?
Sí. Nosaltres intentem, sempre que 
anem a Saint-Paul, allotjar-nos a 
cases de famílies. Aleshores, s’ha 
creat un vincle d’amistat. Acostu-
mem a anar-hi dos o tres cops l’any 
de manera oficial, però també es 
produeixen altres visites.

· Als companys francesos què 
els sembla Caldes?
Els encanta el poble, perquè Saint-
Paul és un poble afegit a Dax. És com 
si fos una gran urbanització, tot són 
cases aïllades amb jardí i tres car-
rers que fan de casc antic. I la resta 
són hotels i balnearis. És una activi-
tat econòmica que han portat a terme 
aquests darrers 30 anys. Van buscar 
petroli i van trobar aigua calenta.

· El Brexit i l’auge de les forces 
d’extrema dreta poden afectar 
la idea d’una Europa unida?
No crec que hi hagi cap ruptura o que 
la Unió Europea es desfaci. Tot és po-
lítica. Els moviments ultradretans a 
Holanda i Bèlgica els veig molt mino-
ritaris. La mentalitat de la UE està 
canviant i s’ha adonat que les políti-
ques fetes fins ara han estat un fracàs.

· Creus que fa falta pedagogia per 
part de la Unió Europea perquè 
els ciutadans coneguem els seus 
organismes i institucions?
Són uns grans desconeguts. I hem 
de tenir clar que el 80% de la legis-
lació es fa allà i es decideix a Brusel-
les. Nosaltres simplement adaptem 
la legislació. Al votar en les europe-
es hauríem de ser més conscients, 
però el que passa és que està molt 
lluny i estan molt tancats.

Pau
León

López 

President de l’Associació Amics d’Europa

coneix caldes com si fos casa seva, ja que en va ser cap 
de la policia local durant quasi 12 anys. ara és president 
de l’associació d’amics d’Europa, entitat que vetlla per 
l’agermanament amb la ciutat francesa de saint-Paul-
lès-dax, que aquesta setmana compleix cinc anys. Ferm 
europeista, es declara fan de les pel·lícules en versió original.

Curiositats

Jordi Rius

>Podeu llegir l’entrevista completa 
a www.calderi.cat


