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El Manolo Hugué, pioner
Dijous comença la 2a
edició de la Via del Pintxo a l’Estat a oferir un CFGS
de producció mecànica
amb 25 restauradors
>P02-03

>P06

Saint-Paul-Lès-Dax
ja compta amb la seva
‘Esplanada’ de Caldes
>P07

El Recam Làser CH
Caldes, un equip d’elit
basat en la formació
>P12

Titelles plenes de vida

El 20è Festival Romà Martí omple Caldes de públic entregat >P10

La companyia lleidatana La Baldufa amb l’espectacle ‘Embolica la granja’ davant de grans i petits a la plaça 11 de setembre, dissabte passat. > Q. PAsqual
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Onze dies per tastar les delícies
Del 25 de maig al 4 de
juny, durant la 2a Via
del Pintxo, 25 bars i
restaurants oferiran
tapes més una beguda
al preu de 2,5 euros

Jordi Rius

L’

any passat l’experiència va deixar bon sabor
de boca. Tant és així
que la iniciativa torna
aquest any amb més
dies de durada. La segona edició de la
Via del Pintxo torna a Caldes a partir
del dia 25 i s’allargarà fins al 4 de juny.
Uns 25 bars i restaurants locals s’han
afegit a la ruta gastronòmica, coorganitzada per la Regidoria de Turisme
de l’Ajuntament de Caldes de Montbui
i l’associació Mexcla’t, amb el patrocini d’Estrella Damm. El regidor de Turisme i Termalisme, Isidre Pineda, ha
assenyalat “el bon ambient de la mostra gastronòmica” i que la iniciativa
ha triomfat “gràcies als mateixos establiments”. Pineda ha reconegut que
la Via del Pintxo “genera molta activitat comercial i econòmica, un bon
volum de negoci i un bon reclam per
als visitants”.
Durant la Via del Pintxo, tots els
establiments participants oferiran un
pintxo més una beguda (canya, quinto
o similar) per 2,50 euros i tothom
podrà valorar el sabor, la presentació
i l’originalitat de la proposta.
El president de l’associació Mexcla’t, Carlos Martín, ha indicat que
“tenim moltes expectatives en aquesta edició”. La de l’any passat va aconseguir repartir 11.000 pintxos, xifra
que pot augmentar enguany “perquè
augmentem els dies de la Via un cap
de setmana més per facilitar la participació de tots els calderins i calderines”. Per incentivar que els clients vagin a tots els establiments i
aconseguir el regal promocional de
la Via del Pintxo –una bossa serigrafiada–, s’han dividit els locals participants en 5 zones. “Per aconseguir el
regal, cada participant haurà de visitar, amb la targeta que podrà aconseguir als mateixos establiments, almenys un local de cada zona, que hi
posarà un segell. Quan tinguin els 5
segells, aconseguiran el regal”, assegura Martín. El fet que hi hagi establiments que no estan tan al centre
però que tenen una proposta atractiva
provocarà “que la gent es mogui pel
poble i que hi hagi molt rebombori
de públic recorrent Caldes a l’hora
de tastar pintxos”.
UN NOU PREMI ESPECIAL
Els establiments que hi participen
competiran pel Premi Via Pintxo 2017,

Alguns dels restauradors que participen a la Via del Pintxo 17 amb el president de Mexcla’t Carlos Martín i el regidor de Turísme Isidre Pineda. > CEDIDA

11.000

És el nombre de
pintxos que es van
servir l’any passat

Premis

Tres guardons:
Premi Via Pintxo
2017, Premi Pintxo
popular i Premi
especial

21 de juny

Una festa al Molí
de l’Esclop servirà
per atorgar els
premis de l’edició

que atorgarà el jurat –format per professionals de la restauració i la calderina Anna Ventura, que ha estat seleccionada a través d’un sorteig de
Facebook–, i pel Premi Pintxo Popular
2017, que atorgarà el públic amb una
votació popular dipositant les butlletes
a les urnes dels establiments participants. L’any passat es van comptabilitzar 9.839 vots. Enguany, com a novetat
i a petició dels establiments participants, s’ha incorporat un Premi Especial on es valorarà la proposta que millor representi el municipi en un caire
turístic i gastronòmic i que “utilitzin
millor el producte local i de proximitat”, afegeix Martín. El Cafè del Centre, que repeteix enguany, es va endur
el Premi Via del Pintxo, i el Caffè Iseo
Gelateria, el Premi Pintxo Popular.
Thermalia, Museu i Oficina de Turisme organitzarà un concurs d’Instagram obert a tothom per penjar-hi fotografies de la Via del Pintxo (amb
l’etiqueta #viapintxo17). S’atorgaran
tres premis que consistiran en lots de
productes típics i banys termals al Safareig, visites guiades i entrades al museu
Thermalia. Les bases completes es troben al web www.visiteucaldes.cat .
Tots aquests premis es lliuraran
el 21 de juny a la Festa de la Via del
Pintxo, que es farà al Molí de l’Esclop.
Un pintxo s’entén com un producte
d’elaboració culinària en petit format,
de fàcil degustació, per menjar-se amb
les mans i que permet, en ocasions, l’ús
d’algun petit utensili que en faciliti la
degustació com un escuradents o una
cullera japonesa.
Susanna Blasco, propietària del

nou establiment Secrets de Sucre, s’ha
apuntat a la iniciativa perquè “pot suposar un ajut per donar-se a conèixer a Caldes”. En el seu cas, el pintxo que prepara són els secrets al marc
de cava. Carlos Romero, del bar restaurant Winner, també s’estrena i s’ha
decidit a participar-hi “per fer poble
i perquè l’experiència segueixi creixent” i afegeix que la Via del Pintxo
suposa “que la gent faci una volta i
conegui llocs que potser no coneixeria sense aquesta iniciativa”. Winner
ha elaborat un canaló de pollastre amb
una beixamel de pollastre i una gamba.

Cada participant a la Via
del Pintxo haurà de visitar
un dels locals de les cinc
zones en què s’ha dividit
Caldes per obtenir un regal

PROJECTE MEXCLA’T
El projecte Mexcla’t és una associació
juvenil de la Garriga amb projectes
socials d’àmbit comarcal i municipal
que va néixer fa 12 anys. Va començar
organitzant activitats col·laborant en
les activitats culturals i juvenils organitzades per l’Ajuntament de la Garriga. En un principi, va organitzar concerts solidaris per recaptar diners per
finalitats benèfiques. El primer va ser
per construir un centre social al Perú
gestionat per dones que havien patit

violència de gènere; el segon, per una
planta potabilitzadora d’aigua a la
regió de Rosario (Argentina). “Posteriorment, i per la crisi, vam decidir que en lloc de projectes internacionals buscaríem projectes locals o
comarcals”, assegura Carlos Martín.
D’aquesta manera ha ajudat en la recollida de fons per ajudar l’Associació El
Far de la Garriga, o per ajudar el Rebost dels Aliments de Càritas de Montmeló i la Garriga.
La Via del Pintxo va néixer després que l’Ajuntament de la Garriga desistís de la prova pilot que va fer per la
seva Festa Major i “nosaltres vam decidir entomar la iniciativa”, constata
Martín. I d’això ja en fa set anys. L’any
passat, a petició d’altres companys que
havien participat en altres projectes,
“vam plantejar-lo a l’Ajuntament de
Caldes, que de seguida va veure que
es podia adaptar a la realitat de la
vila termal”. A més de Caldes i la Garriga, la Via del Pintxo també es fa a
Santa Eulàlia de Ronçana.
Projecte Mexcla’t és una entitat
sense ànim de lucre, és a dir, el pressupost de la Via del Pintxo “és el pressupost que es gasta per fer-la”. L’entitat
no cobra de l’Ajuntament per l’organització, i les inscripcions que paguen els
establiments “es destinen a comprar el
regal a la gent que participa o pagar el
sorteig que fem entre la gent que diposita el seu vot a les urnes”, assegura el
president de l’entitat. En el cas de Caldes, les despeses es distribueixen en tres
parts: Projecte Mexcla’t amb les inscripcions que rep, Estrella Damm i l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
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Relació de plats i participants de la 2a Via del Pintxo

més informació a: viadelpintxo.cat

01
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Caneló de pollastre i peix
Bar Restaurant Winner

04

Txipis a la planxa amb textures...
Burg & Gintonic

05

06

07

Timbal de Parmentier melós...
Cafè Totote

08

Crema catalana amb fragole...
Caffè Iseo Gelateria

09
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Pintxo del Corral
Frankfurt Caldes

13

Tosta amb morcilla i formatge...
Il Caffe Di Romy
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Trampantojo de natilles...
Opció B Gastro Espai

19

Miniburger de foie fresc i poma...
Pelliz-kito
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Montadito d’ou de Codorniu C.
Bar L’Ametller

Montbui
Cafè Montbui

L’Escaldat
Festuk Cafè

Piruleta de pollastre amb crema...
La Pelleria

L’Escaldat
Restaurant Cal Petitó

Farcellet de peus de porc...
Bar Restaurant Can J

Dau de polenta amb melós...
Na Madrona Restaurant

Eixerit
Restaurant El Remei

Tancat pintxo d’ou de saüc
Restaurant Robert de Nola

Pulled Pork
CanFanga

Cruixent de palopizza...
Il Lago

Cassoleta de calamars
Restaurant Can Sisku

Croqueta de calçotada
Cafè del Centre

Bombó de pernil farcit...
Club Regasol

Se’m va l’olla!
La Cuineta

Palets de pollastre amb mel...
Restaurant Bar Rosset

Secrets al mar de cava
Secrets de Sucre
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URBANISME | APARCAMENT

educació | consell d’infants

ACSA és la nova empresa adjudicatària que executarà les obres
del pàrquing de Raval Canyelles a finals del mes de juny

El passat dijous es va celebrar l’audiència
pública a la Sala de Plens de l’Ajuntament

ROGASA renuncia a la
construcció de l’aparcament

El primer tinent d’alcalde, Isidre Pineda, amb els regidors David Través i Vicenç Personat. > M. Clapers

Redacció

E

l passat dimarts 9 de
maig l’empresa ROGASA, guanyadora de la licitació per
a la construcció de
l’aparcament de Raval Canyelles,
informava de la seva renúncia a
l’adjudicació. Així ho va comunicar
l’Ajuntament de Caldes tres dies
després, a més del nom de la nova
empresa que se’n farà càrrec amb
l’inici de les obres a finals del mes
de juny, la lleidatana ACSA. L’empresa ROGASA (Romero Gamero SA) va guanyar la licitació per
construir l’aparcament mitjançant
concurs públic, el segon gestionat
des de l’Ajuntament de Caldes després de la també renúncia de la
societat VÍAS Y CONSTRUCCIONES, amb la qual “molt probablement s’entrarà en un procés
judicial on es defensaran els interessos del consistori”, va apuntar el primer tinent d’alcalde i regidor, Isidre Pineda.
Els motius econòmics semblen justificar l’acte de la renúncia.
ROGASA va quedar en primer lloc
dins la llista d’empreses presentades en el segon concurs, presentant
una oferta econòmica de 400.000
euros per sota del preu de sortida de la licitació. En un comunicat fet públic pel consistori es diu
que “l’Ajuntament va contactar
amb ROGASA i l’empresa, des-

prés de demanar un increment
de l’import en l’adjudicació i que
l’Ajuntament no ho acceptés, va
comunicar que pel preu amb què
va guanyar la licitació renunciava al projecte”.
Amb la renúncia oficial, i
sense contracte signat entre ambdues parts implicades, l’Ajuntament ha assignat la licitació a l’empresa que va quedar en segon lloc
al concurs públic: ACSA. L’empresa “està disposada a assumir el
projecte i, per tant, l’Ajuntament manté el compromís d’impulsar aquesta obra tot i el contratemps”, expressa l’Ajuntament
de Caldes en el mateix comunicat.
ACSA, del grup Sorigué i
nova adjudicatària de la construcció de l’aparcament, va presentar
al concurs una oferta de 2.099.000
euros i un termini d’execució i finalització de les obres de set mesos.
En relació amb l’empresa, Pineda
comenta que “la nova guanyadora ens ha donat molt bones sensacions, sembla una empresa
seriosa i en tenim bones referències”, i afegeix que “des de l’Ajuntament es farà el corresponent
seguiment perquè aquests compromisos es compleixin”.
PLE EXTRAORDINARI
Ahir dilluns en el decurs d’un ple
extraordinari es va acceptar per
unanimitat la renúncia de ROGASA i el requeriment de la documentació a ACSA.

La visió de l’oposició
Mentrestant, els grups de l’oposició denuncien la gestió que s’està
executant des de l’Ajuntament.
“Qui va incomplir en la primera
licitació va ser l’Ajuntament; per
això es va renunciar a l’obra”,
comenta Sandra Redondo de Som
Caldes, i afegeix que “l’enginyer
municipal va redactar un informe
on es recollia la dificultat de
realitzar l’obra en només nou
mesos, i ara en seran set”.
Montserrat Romano del PPC s’hi
suma dient que “es demana un
replanteig del projecte ja que
hi ha dues empreses que hi han
renunciat; per això tècnicament
no deu ser viable”. Francesc M.
Boluda d’UP Caldes expressa
que “l’Ajuntament podia haver
previst l’oferta desproporcionada
de ROGASA, i ara seríem davant
d’una oferta lògica, sense perdre
temps amb una obra on sembla
que tot són inconvenients”. Des
del PSC de Caldes, Carla Millán
denuncia “una manca de saber fer
de l’Ajuntament, des d’on hi ha
hagut un incompliment exagerat”
en relació amb la primera licitació
amb VÍAS Y CONSTRUCCIONES
quan “l’Ajuntament havia de
requerir la documentació a
l’empresa en un termini de 15
dies; no ho van fer, i l’empresa va
renunciar dos mesos més tard”.

Aplaudiments al
Consell d’Infants

El Consell d’Infants es reuneix des del curs 2010/2011 aportant noves
propostes a l’Ajuntament. En la darrera audiència, els consellers d’enguany van fer un repàs del que significa el Consell, la importància
d’assumir el càrrec amb responsabilitat i les propostes orientades als
regidors per al curs vinent. Durant l’acte, van reiterar la gran oportunitat que representa el Consell per als infants, un canal de què no
disposen altres pobles i a través del qual poden adreçar les seves inquietuds i suggeriments respecte al municipi on creixen.
Els joves consellers van recordar l’activitat lúdica que, enguany, va
tenir lloc al Parc de l’Estació, de la qual diuen estar molt contents,
però proposen celebrar-la en horari lectiu. Les diferents sessions que
han celebrat al llarg del curs els han permès debatre les propostes
dels seus companys orientades al tractament de valors com el respecte a les persones i espais del nostre entorn. “El més positiu? Que
els deixin opinar”, diuen els consellers. Acabada l’audiència, el primer tinent d’alcalde de Caldes, Isidre Pineda, va agrair la implicació
i participació dels consellers, així com del públic assistent, que els
felicitava per la feina feta. Finalment, es van entregar els diplomes.

CONFERÈNCIA | AEUCM

El negoci internacional dels bolets
El passat dimecres, el calderí Xavier Vilanova va protagonitzar la conferència “Fer negoci amb bolets i microbis; si m’ho arriben a dir…”,
organitzada des de les Aules d’Extensió Universitària de Caldes. Des
de l’empresa local Micologia Forestal i Aplicada, de la qual és director tècnic, es produeixen i venen diferents productes, però sobretot
es dediquen a la recerca i investigació amb una gran projecció internacional, i estan en contacte constant amb universitats i centres d’investigació. Actualment, la seva principal activitat es basa en l’assessorament pel que fa a la producció de tòfona arreu del món.

BIGUES I RIELLS | CAN REGASOL

Pas a pas, fent camí cap a Caldes
El diumenge passat, la Comissió per a la Integració a Caldes de Montbui de Can Regasol de Bigues i Riells va organitzar una recollida de
signatures amb l’objectiu de poder sol·licitar la consulta popular des
de l’Ajuntament del municipi del qual en forma part. Amb el propòsit d’unificar el barri al municipi de Caldes, la Comissió per a la Integració lluita per arribar a un nombre superior al 15% dels habitants
del que de moment és el seu municipi. Només d’aquesta manera es
podrà dur a terme la consulta popular i, si se supera el 50% dels vots,
es tramitarà l’expedient a la Generalitat de Catalunya mitjançant el
Decret llei 244/2007.
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EDUCACIÓ | CICLES FORMATIUS

L’Institut Manolo Hugué, capdavanter
espanyol amb un nou cicle d’FGS
Els estudiants calderins podran
optar a una ampliada oferta de
cursos formatius a partir del curs
vinent. Així ho van comunicar
l’Ajuntament de Caldes, l’Institut Manolo Hugué i l’Escola Pia, i
aquests dos últims seran els centres educatius on s’impartirà la
formació de grau mitjà i superior.
A banda dels cicles formatius que ja existeixen, en el proper curs 2017/2018 es podrà optar
a dos nous cursos que responen a
les necessitats del sector empresarial i productiu, amb una important possibilitat d’inserció laboral.
D’una banda, l’Institut Manolo Hugué oferirà el Cicle Formatiu
de Grau Superior de Programació de la Producció en Fabricació
Mecànica. Amb la implementació
d’aquest nou curs, el centre calderí es posiciona com a capdavanter en tot el territori espanyol, ja
que serà l’únic centre que oferirà
aquesta formació amb el nou perfil
professional de motlles i matrius.
El nou cicle s’oferirà en modalitat
dual i “dona resposta a la necessitat de futur més immediat de

Preinscripcions i
matrícules

Nou cicle professional de Producció en Fabricació Mecànica. > CEDIDA

En els CFGM, el període de
preinscripcions es mantindrà
fins al 24 de maig. La llista
d’admesos es publicarà el 3 de
juliol, i del 4 a l’11 del mateix
mes es podrà formalitzar la matrícula ordinària. En el cas dels
CFGS, el termini de presentació
de sol·licituds s’allargarà fins al
31 de maig. La llista d’admesos
es publicarà el 12 de juliol, i es
podrà efectuar la matrícula
del 13 al 20 del mateix mes.

les empreses, confiant que obri
més possibilitats d’inserció laboral als alumnes”, senyala Jaume
Balart, director de l’Institut Manolo Hugué. Entre tantes opcions,
“cal potenciar el reconeixement
d’aquesta formació com una sortida d’èxit per als nostres estudiants”, diu Balart, quan la jornada de portes obertes de l’institut

D’altra banda, l’Escola
Pia s’estrena en el sector de
l’oferta formativa amb el nou
CGM de Cures Auxiliars d’Infermeria. Aquest cicle serà de
caire privat i respon a un conveni amb la Fundació Hospital
de Mollet, lloc on es realitzaran el 80% de les hores lectives
previstes durant el curs.

“va ser tot un èxit per a les famílies interessades tant en batxillerat com en cicles”.
El curs se suma a la resta
d’oferta formativa de què ja disposa el centre, és a dir, el Cicle Formatiu de Grau Mitjà i Superior de
Gestió Administrativa, Grau Mitjà
de Mecanització i Grau Superior
d’Administració i Finances.

EDUCACIÓ | AULES D’ESTUDI

El estudiants
preparen els
exàmens finals
S’apropen els exàmens finals i
els de selectivitat per als estudiants. Per procurar-los més recursos i espais d’estudi adequats a
les seves necessitats, Palau-solità
i Plegamans i Caldes de Montbui
sumen forces per oferir-los, un any
més, les Aules d’Estudi fins al 18
de juny, en el cas de la vila termal, i
fins al 22 de juny, en el de Palau-solità. En aquestes aules, que a Caldes se situen a l’Espai Jove El Toc,
els estudiants disposen d’ordinadors, connexió a Internet i una
persona responsable que els orienta i assessora en hàbits d’estudi. Els horaris d’obertura de l’aula
a Caldes són els dissabtes de 16 a
22 h i diumenges de 10 a 14 h i de 16
a 22 h. Paral·lelament, també disposen dels recursos i l’espai de la
Biblioteca Municipal de Caldes els
dilluns, dimarts, dijous i divendres
de 15.30 a 21 h; els dimecres de 10
a 13.30 h i de 15.30 a 20.30 h, i els
dissabtes de 10 a 14 h.
En el cas de Palau-solità i Plegamans, l’aula se situa a l’Espai Jove
l’Escorxador i romandrà oberta
fins al 22 de juny de dilluns a dijous, de 20 a 0.30 h.

INFORMACIÓ MUNICIPAL
*
Servei d’Ocupació - Borsa de Treball

Llista d’ofertes de feina actualitzades el 12/05/2017

Núm.

244990
244983
244970
244812
244677
244625
244606
244596
244558
244488
244322
244303
243847
243336
243325
243319
243318
243317
242149
241851
241815
241516
241430
241145
241135

Oferta

Cuiner/a
Auxiliar de cuina
Cuiner/a
Operari/rària de magatzem
Peó jardineria
Administratiu/tiva
Dependent/a rostisseria
Aparellador/a, delineant o enginyer/a
Operari conductor furgoneta
Neteja equipaments
Aux. atenció sociosanitària
Socorrista aquàtic
Aux. administratiu/tiva
Administratiu/tiva
Operari/rària carnisser/a repartidor/a
Comercial immobiliària
Terapeuta ocupacional
Treballador/a domèstic/a
Responsable xarxes socials
Tècnic/a mobilitat
Responsable oficina bancària (franquícia)
Muntador/a reparador/a refrigeració
Peó especialista
Comptable expert rendes
Professor/a reforç

Si ja esteu inscrits a la Borsa de Treball i teniu el currículum actualitzat, feu la inscripció a les ofertes de feina a través de www.diba.cat/slo.
Per més informació o inscripcions a la Borsa de Treball, adreceu-vos al Servei d'Ocupació (La Piqueta, c/ Doctor Delger, 5,
tel. 93 862 70 25, els dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14 h).

*
Licitació de la gestió i explotació del
servei de bar-cafeteria de l'equipament municipal sociocultural de Les
Cases dels Mestres

*
Obert el termini de sol·licituds d’ajuts
escolars per al curs 2017/2018

*
Matriculació Escola Municipal de Música Joan Valls. Curs 2017/2018

*
Ajuts econòmics per a l’assistència
a l’escola d’estiu municipal i el Club
Jove de 2017

*
Convocatòria adreçada a persones amb
limitació de mobilitat per veure l’Escaldàrium 2017 al balcó de l’Ajuntament

*
Ajuts de menjador escolar curs 2017/18

*
Escaldàrium 2017: convocatòria oberta a les entitats per a la gestió del bar
al Parc de Can Rius

Fins al 24 de maig, presentació d’ofertes.
Bases a www.caldesdemontbui.cat
Plec de clàusules administratives i plec
de prescripcions tècniques en el perfil de
contractant a: contractaciopublica.gen·
cat.cat/perfil/caldesdemontbui.

Període de matriculació per a alumnes
actuals de l’escola: del 2 al 15 de maig.
Període de matriculació per a alumnes
nous: de l’1 al 30 de juny (10% de bonifi·
cació si es fa abans del 30/6).
Inscripcions al Centre Cívic i Cultural: T.
93 865 49 77 | 663 874 891 o
escolamusica@caldesdemontbui.cat

*
Taller “Identificació de competències
i currículum per competències”
L’organitza l’Ajuntament els dies 25 i 30 de
maig, i 1, 6 i 8 de juny, de 9.30 a 13.30 h.
Inscripcions: de dilluns a divendres de
10 a 14 h a Les Cases dels Mestres, 2a
planta. T. 93 115 10 74 o
pfo@caldesdemontbui.cat

Les sol·licituds (per material escolar i
llibres, colònies i crèdits de síntesi) es
poden demanar del 15 al 26 de maig i
recollir als centres escolars i a l’Ajunta·
ment. S’han de lliurar a l’OAC.
+ info: T. 93 865 54 20 o
bsocial@caldesdemontbui.cat

Del 16 i fins al 23 de maig, és obert el
termini de sol·licitud d’ajuts per a l’assis·
tència al Casal Municipal d’Estiu i al Club
Jove de 2017. Les sol·licituds han de ser
lliurades al Departament d’Acció Social,
T. 93 865 54 20. Consulteu les bases a
www.caldesdemontbui.cat

Fins al 26 de maig és obert el termini de
sol·licituds d’ajuts per a l’assistència al
menjador escolar per al curs 2017/18. Les
sol·licituds es poden recollir als centres
escolars i a l’Ajuntament i s’han de lliurar
a l’OAC. Més informació: 93 865 54 20
o bsocial@caldesdemontbui.cat

*
Matriculació a l’Escola Taller d’Art
Municipal Manolo Hugué. Curs
2017/2018
El període de matrícula per a alumnes del
Taller d’Art Municipal Manolo Hugué és
de l’1 al 30 de juny (10% de bonificació si
es fa abans del 15 de juliol). Inscripcions
al Centre Cívic i Cultural, de dilluns a di·
jous, de 17.30 a 20 h, T. 93 865 49 77 /
663 87 48 91 o www.musart.cat

Les persones amb limitació de mobi·
litat reconeguda del 65% podran sol·
licitar accedir al balcó de l’Ajuntament
per veure l’Escaldàrium. Aforament limi·
tat. Cal presentar una instància a l’OAC,
del 15 de maig al 20 de juny. Informació:
Dept. de Cultura, T. 93 862 70 24.

Fins al 8 de juny, inclòs, les entitats que
vulguin optar a la gestió del servei de bar al
Parc de Can Rius després de la celebració
de l’Escaldàrium del 8 de juliol, poden enviar
un correu a cultura@caldesdemontbui.cat

Ajuntament de Caldes de Montbui · Departament de Comunicació · comunicacio@caldesdemontbui.cat · www.caldesdemontbui.cat · @AjCaldesMontbui
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AGERMANAMENT | 5è aniversari

Inaugurada l’esplanada de
Caldes a Saint-Paul-Lès-Dax

Els alcaldes d’ambdues viles i estudiants d’intercanvi sota la placa
commemorativa de ‘L’esplanada de Caldes’. > CEDIDA

Durant el cap de setmana del 13
i 14 de maig es va celebrar el 5è
aniversari de l’agermanament de
Caldes i la vila francesa de SaintPaul-Lès-Dax. La trobada, que va
ser organitzada per l’Associació
d’Amics d’Europa de Caldes, va
comptar amb nombroses activitats celebrades a la població francesa, agermanada amb la vila termal des de fa cinc anys. La més
destacada va ser la inauguració
d’un espai públic anomenat “Esplanada de Caldes de Montbui”
amb motiu del jumelage entre els
dos municipis. L’esplanada, que fa
un evident homenatge a la vila vallesana, està situada a la Grange de
Christus, un espai natural que es
troba en ple centre de Saint-PaulLès-Dax. Tot seguit, la Colla de
Diables de Caldes va actuar a les
Arènes de Dax, una plaça de braus
on la Godra i altres elements del
bestiari de Caldes van participar
activament davant dels amfitrions.
També es van poder visitar algunes de les fotografies sobre l’Escaldàrium i els Diables de Caldes
del calderí Quim Dasquens.

Nova mirada cap a les institucions europees
El passat 9 de maig va tenir lloc la celebració del Dia d’Europa, una jornada commemorativa amb tot d’activitats a les quals va adherir-se el 5è aniversari de l’agermanament entre Caldes i Saint-Paul-Lès-Dax. Les entitats
europeistes calderines Associació d’Amics d’Europa i Cercle d’Amics de
Tanusstein i l’Ajuntament de Caldes van ser els responsables de l’organització de la jornada. D’una banda, Jordi Solé, alcalde de la vila termal i eurodiputat d’ERC, va presentar la ponència “Un nou impuls per Europa”.
Seguidament, l’entitat Cercle d’Amics de Tanusstein va fer entrega de la
beca Rosita Macau, atorgada a l’estudiant Mariona Tura. I, finalment, els
alumnes de l’Escola Municipal de Música Joan Valls van posar el punt final
a l’acte commemoratiu amb la interpretació de l’Himne d’Europa.

150 kg de residus recollits a la riera
En el marc del Dia d’Europa, el diumenge 14 de maig va tenir lloc l’activitat
organitzada pel col·lectiu Defensa la Riera de Caldes. En l’acte s’hi van sumar
25 voluntaris reunits amb el propòsit de dedicar la jornada a la neteja de la
riera i els torrents de la vila termal, emmarcada en el moviment “Clean-up
Day” europeu. L’organització reconeix la recollida de 150 quilograms aproximats de residus de tota mena, “davant la sorpresa dels participants al
descobrir l’estat real de la riera”, comunica Defensa la Riera de Caldes.
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ERC Caldes de Montbui

Licitacions i fermesa

Som Caldes

El que malament comença,
malament acaba

e

D

PSC Caldes de Montbui

Units per Caldes

l procés d’adjudicació de les obres de l’aparcament a Raval Canyelles i la plaça del Sindicat ha estat més llarg del que ens hauria
agradat, especialment perquè ens hem trobat amb algunes empreses molt poc serioses
que, per aconseguir els contractes, utilitzen una estratègia
reprobable. Aquesta estratègia consisteix a fer ofertes econòmiques molt a la baixa per assegurar-se l’adjudicació de
l’obra i, un cop guanyen el concurs, demanar més diners
amb l’excusa que no s’havien mirat bé el projecte ni calculat bé els costos reals. Nosaltres no hem volgut passar
per aquest xantatge i en tot moment ens hem mantingut
ferms a les condicions del concurs fins que, seguint l’ordre
objectiu de les ofertes presentades, hem trobat una empresa disposada a fer l’obra segons l’oferta que va presentar.
Els contraris a aquesta obra han intentat aprofitar la situació per estendre la idea que el problema no és la frivolitat d’aquestes empreses, sinó el projecte, que segons ells
està mal fet i mal valorat (cosa que evidentment no és així).
És a dir, lluny de defensar els interessos de l’Ajuntament i
avalar la necessària fermesa del nostre govern, aprofiten
aquesta situació per confondre encara més l’opinió pública
en relació amb aquesta necessària obra. Potser ells, davant
una licitació tan complexa, de seguida haurien acceptat les
demandes de més diners per part de grans empreses. Nosaltres no ho hem fet, i l’obra començarà després d’una licitació llarga però en la qual hem fet prevaldre sempre els
criteris objectius i el respecte als compromisos.

Caldes, vila promotora
de l’ús de cotxes elèctrics

C

al passar dels acords als fets, i és per això que
quan pensem com podem fer de Caldes una vila
més verda, més ecològica i més sostenible no
ens aturem en els acords de París de la COP21,
les grans voluntats de les xerrades sobre el
canvi climàtic o les recomanacions de la Unió Europea sobre
la reducció de CO2 a l’atmosfera. Des del PSC ens decidim a
ser propositius un cop més des del món local i és per això que
aquest mes de maig presentem una moció amb una bateria
de propostes que, si són aprovades, ens portaran a fer un pas
endavant pel medi ambient.
L’Ajuntament, de la mateixa manera que totes les administracions públiques, necessita ser exemple i promotor del canvi de
model energètic. Per això des del PSC proposem que tots els
nous vehicles municipals es comprin amb criteris de sostenibilitat ambiental, mentre que a l’hora es renovi progressivament
la flota actual, per aconseguir a mitjà/llarg termini una flota
elèctrica. També treballem perquè el servei de bus urbà tingui
en compte també aquests criteris ambientals, per aconseguir
que el transport públic contamini també el mínim possible.
Amb aquesta moció busquem afavorir els cotxes elèctrics amb
reduccions d’impostos de circulació, ajudes per a l’adquisició
de vehicles i implantant una xarxa de punts de recàrrega elèctrica en diferents espais de Caldes. Aquesta xarxa desitgem i
promovem que sigui de la mateixa manera de fonts d’energia
renovable, per aconseguir alimentar els vehicles verds amb
energia igualment verda.
El sol ens envia més energia en una hora de la que consumim
en tot un any; les restes vegetals de netejar els nostres boscos
alimenta les calderes de biomassa, i fins i tot la geotèrmica té
usos comuns. Per què no animar institucions i ciutadania a
utilitzar aquestes energies mentre cuidem un lloc que tots estimem tant com la nostra vila?

ivendres, dia 12 de maig, vàrem assistir a una
roda de premsa convocada per l’equip de govern on se’ns va comunicar que ROGASA, la
segona empresa adjudicatària de l’obra de
l’aparcament de les Hortes, com abans havia
fet VÍAS, també es feia enrere perquè no podia mantenir
l’oferta econòmica per executar l’obra, i que es faria el requeriment a l’empresa que va quedar segona en la darrera
licitació (ACSA-SORIGUÉ). Què esta passant amb aquest
projecte? Per què un cop adjudicat les empreses hi renuncien? L’equip de govern acusa les empreses de mala fe i de
poc serioses, quan abans havia dit que tenia molt bones
referències de totes dues i que estava molt satisfet quan
s’havien fet les adjudicacions. Volem deixar palès que Som
Caldes no vol un aparcament a les Hortes. Aquestes són
un meravellós patrimoni que tenim sort de tenir al nostre
poble i que, com l’aigua termal, ens fa diferents a la resta de
poblacions del nostre voltant. L’equip de govern, amb càlculs rebuscats, diu que l’aparcament afecta un percentatge
mínim de la superfície de les Hortes. Nosaltres també volem
una afectació mínima, concretament del 0%. Per tal de justificar aquest despropòsit d’obra, s’escuda amb la majoria
absoluta atorgada per la ciutadania i que l’aparcament era
al seu programa electoral. I què? Si comencem a revisar-lo,
hi trobarem coses que tampoc s’han fet, com el bloc d’habitatge social, que com dèiem en l’anterior escrit d’aquest
diari hauria fet molta més falta. Demanem a l’equip de govern que renunciï a l’execució d’aquesta obra.
Volem les Hortes tal com estan ara, que els seus usuaris
puguin continuar gaudint d’aquesta singular part del nostre poble que tant agrada a tothom que ens ve a visitar i
que ens permet el luxe de tenir un producte de proximitat.
Aparcament, potser sí, però en una altra banda.
Les Hortes no es toquen!

Un suspens en transparència

L

a transparència de l’Administració es fonamenta en
tres pilars bàsics: transparència, accés a la informació i bon govern. Davant d’aquestes 3 màximes, cal
recordar als calderins el compromís hipotètic que el
govern d’ERC va adoptar amb ells des de la implementació de la Llei de transparència del 2014 i, de l’Ordenança municipal de transparència del 2016. El compromís, tal com diem, és
hipotètic, ja que si mirem el darrer informe de transparència local
publicat per la Universitat Autònoma de Barcelona (www.mapainfoparticipa.com), les dades mostren una realitat completament diferent de la que ens ven el govern. Per què? Els motius són molts i
diversos (més de 25!), però fixem-nos en els més preocupants: 1. No
es dona informació bàsica ni dels representants que formen part del
govern ni dels que no en formen part. 2. No es publiquen les retribucions dels representants polítics. 3. No es publiquen les declaracions
d’activitats i béns dels càrrecs electes. 4. No es publiquen els acords
complerts de la junta de govern i/o les actes íntegres quan la junta
de govern actua en delegació del ple. 5. No es publiquen les modificacions pressupostàries realitzades. 6. No es publica informació sobre
el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o el nivell d’endeutament. 7. No es publica l’inventari general del patrimoni de l’Ajuntament. 8. No es publiquen tots els
contractes formalitzats, majors i menors. 9. No es publica la relació
completa de proveïdors, adjudicataris i/o contractistes i la quantia
econòmica. 10. No es publiquen notícies, informacions i/o opinions
sobre les actuacions dels membres de l’oposició i/o dels grups polítics relacionades amb el control de la gestió del govern.
Partint de la manca de rigor d’ERC en la persecució de la transparència per la qual tant treuen pit, des d’Units per Caldes ens qüestionem que l’objectiu real d’ERC sigui una gestió propera a la ciutadania. Ja està bé de discursos i ordenances, ja que el que realment
cal és que l’Ajuntament comenci a actuar amb la diligència deguda,
fent els deures que té pendents. Prou discursos i més fets. El resultat obtingut en l’estudi mencionat anteriorment suspèn Caldes en
transparència, cosa que sembla un insult quan constantment el govern d’ERC ven com èxits acords que no compleix, i que, pel que
sembla, no té cap intenció de complir.

PDeCAT Caldes de Montbui

Mig mandat (d’oposició) fent
propostes

G

overnar no és fàcil. I fer oposició davant una
majoria absoluta, tampoc. Sovint, quan s’arriba a meitat de mandat es demana una valoració de l’acció del govern i es pregunta tant al mateix equip de govern com als partits de l’oposició.
Però..., i perquè no es pregunta per l’acció de l’oposició? Des
del PDeCat podríem omplir línies i pàgines de matisos, crítiques i comentaris que durant aquests dos anys de mandat hem
fet arribar al govern municipal. Però segurament seria caure
novament en el fet de posar el focus en allò que fa el govern i
deixar en un segon terme el paper de l’oposició. Per més manuals que hi hagi de com ha d’actuar un partit a l’oposició, és
ben cert que el caràcter, la personalitat, els principis i els valors de les persones que conformen cada grup polític determinen la manera de fiscalitzar el dia a dia del govern. En aquesta
línia, des del PDeCat hem optat per deixar ben lluny la demagògia, el populisme, la crítica fàcil i la queixa constant davant
de qualsevol proposta que es posi sobre la taula. Aquesta no és
l’oposició que ens agrada i, tot i que moltes vegades ens hauria
agradat apuntar-nos a aquesta manera d’actuar, hem preferit
quedar-nos en la crítica constructiva, la proposta, la idea alternativa, l’anàlisi objectiva, la pregunta pertinent, el sentit comú
i, per sobre de tot, restar sempre al costat d’aquelles decisions
i projectes que són avantatjosos per als calderins i calderines.
Fins avui el consistori ha treballat en l’aprovació de dos pressupostos municipals, el del 2016 i el del 2017. El nostre grup ha
estat en temps i forma fent propostes i intentant que els projectes definits com a prioritaris en el programa electoral que
ens va donar el suport de gairebé un miler de persones formin
part del programa de govern. En alguns casos ho hem aconseguit, en d’altres (la majoria), no... Allò que dèiem de les dificultats de fer oposició davant d’una majoria absoluta. I aquesta seguirà sent la nostra línia d’oposició: proposar polítiques
que persegueixin millorar la vila i que tendeixin a incrementar la qualitat de vida i el benestar de calderines i calderins.

PPC Caldes de Montbui

La formació educativa ha de ser
una prioritat

e

n el passat Consell Escolar Municipal es va
presentar oficialment la nova planificació
educativa del nostre poble, amb la novetat
de la implantació de dos nous cicles formatius per al curs 2017/2018. L’Escola Pia oferirà un cicle formatiu de grau mitjà de cures auxiliars d’infermeria; així mateix, l’Institut Manolo Hugué oferirà un
nou cicle formatiu de grau superior de programació de producció en fabricació mecànica.
La millora de l’oferta educativa sempre és una bona notícia, però entenem que cal seguir treballant per posicionar
i liderar un mapa formatiu local apostant fermament per
una formació professional vinculada al termalisme, l’hostaleria, la gastronomia, la restauració i les energies renovables, així com les empreses i negocis del municipi que
treballen en aquests sectors per elaborar convenis que permetin pràctiques i possibilitats d’inserció laboral. D’altra
banda, cal seguir treballant per poder ofertar PQPI, que
en l’actualitat és inexistent al nostre municipi. Ha de ser
una de les prioritats del govern local per aconseguir i facilitar la inserció sociolaboral als nois i noies de Caldes que
no han obtingut bons resultats a l’ESO.
La formació educativa és, en totes les societats, un pilar
fonamental. Una manera il·lustrativa de visualitzar la importància de l’educació és imaginar el procés educatiu com
un llibre en blanc que, a poc a poc, es va omplint amb els
coneixements, les habilitats i els ensenyaments que els individus aprenem al llarg de la vida. Seguint amb la comparació, cal saber quins són els elements clau perquè el llibre
tingui una bona prosa i sigui de bon llegir. Des del grup municipal del PPC seguirem treballant perquè al nostre poble
tinguem l’oferta educativa que necessiten i demanen un
sector important de la nostra vila, els joves.
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Fotos de la setmana

Els Escaldats durant les rondes de castells. > cedida

5a Trobada de Castells a Mollet
El darrer diumenge va tenir lloc la cinquena trobada de colles castelleres
del Vallès Oriental al municipi de Mollet. En representació de la comarca, hi van assistir les colles dels Xics de Granollers, Manyacs de Parets,
Castellers de Caldes i els amfitrions, els de Mollet, que celebraven el seu
25è aniversari. Amb una cercavila per escalfar motors, les colles es van
disposar a la seva tradicional actuació en 3 rondes, més una d’extra i la
de sortida, amb espectaculars pilars, sense cap caiguda i ni tan sols intents desmuntats. Acabada la festa i mantejada la Judit com a estrena a
la torre, els músics els van fer ballar la tradicional polca.

Isidre Pineda, amb Pep Costa i Jordi Soler. > I. HIJANO

Els Bombers Voluntaris renoven el conveni
El darrer dijous es va oficialitzar la signatura de la renovació del conveni
del Parc de Bombers Voluntaris de Caldes amb l’Ajuntament del municipi.
Aquest acord consta de l’aportació econòmica de 2.750 € a l’entitat, la qual
“ens dona l’oportunitat de seguir desenvolupant les diferents activitats que executem des del Parc, com la participació a l’Escaldàrium o
la campanya de donació de sang”, comenta Pep Costa, president de l’associació. Enguany se celebra el 35è aniversari del Parc de Bombers calderins, i l’acte de celebració tindrà lloc el diumenge 28 de maig a les 12 h a la
Sala Noble de Can Rius. “Tots els vilatans estan convidats a la celebració”, diu Jordi Soler, cap del Parc de Bombers de Caldes. En l’acte es
visionarà el moment de l’entrega de Medalles d’Or de la Generalitat de
Catalunya a bombers amb 35 anys en actiu, ja que, entre els guardonats,
destaquen quatre dels primers 15 voluntaris que van crear l’entitat el 1981.

La realitat del
projecte fallit de la
zona balneària

Encara més ombres en
la licitació de les Hortes.
Algú no juga net?

> Vila Termal

> Plataforma Salvem les Hortes

El dia 1 de maig el periòdic comarcal
El 9 Nou va publicar en portada i a
la pàgina 3 un reportatge que explicava que la Generalitat havia tombat
un projecte de Caldes que preveia fer
hotels a l’altra banda de la riera.
L’esmentat projecte preveia ocupar
les 7,5 hectàrees que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
va reservar a la zona de les Cremades per fer-hi un equipament balneari de titularitat pública. Es preveia un augment significatiu del sostre
edificat (de 17.330 m2 a 37.675 m2), un
canvi de classificació del sòl no urbanitzable a sòl urbà, i l’obertura de
vials d’accés des del pont de la carretera de Sentmenat i/o des del Remei.
Es preveia la construcció d’hotels,
textualment “un Centre Termal amb
els seus establiments hotelers, centre d’aigües, eix cívic, estacionament
de vehicles, connexions viàries amb
les carreteres que accedeixen a la població, etc.”.
Es tractava d’un projecte especulatiu, amb la generació d’importants
plusvàlues, i amb el perill que haurien suposat les connexions viàries
com a nova i llunyana barrera per urbanitzar bona part de les Cremades
a curt o mitjà termini.
Les explicacions que dona l’alcalde en aquell reportatge, que no
compartim, ens han semblat coherents amb els fets. Tanmateix, ni
compartim ni podem estar d’acord
amb les manifestacions que fa el regidor Personat en el mateix reportatge. Ans al contrari, ens han deixat molt preocupats.
El senyor Personat vol fer creure
que el tràmit que es va fer a la Generalitat era només una consulta
amb un “dibuix del projecte”. I afegeix que “només ho vam presentar
perquè hi havia uns senyors que volien fer-ho ...”.
Hem de puntualitzar el següent:
1. No era cap consulta, sinó que era
un tràmit preceptiu en la tramitació de la modificació del POUM que
es pretenia. El mateix projecte que
va trametre l’Ajuntament a la Generalitat es titulava “Modificació
del POUM pel que fa a l’àmbit de
la zona balneària”.
2. No era un “dibuix del projecte”. Era
un autèntic projecte, que es composava del projecte (25 pàgines) redactat
per un arquitecte i un “document inicial estratègic” (76 pàgines) redactat
per una consultora ambiental.
3. És inadmissible que “uns senyors”
vulguin fer una actuació d’aquesta importància i l’Ajuntament “ho presenti”
sense més. Sense més, volem dir que
sense que s’hi adjunti ni un trist informe de cap tècnic municipal.
4. No podem entendre com l’Ajuntament tramet a la Generalitat un
“plec de papers” que lliuren “uns
senyors”, i que l’Ajuntament en
pagui les factures (3.993 i 2.479,29
= 6.472,29 euros).
O se’ns escapa alguna cosa, o creiem
que algú hauria d’assumir responsabilitats per tot aquest despropòsit.

· Hem repetit abastament que el
projecte de l’aparcament de les
Hortes no ens sembla apropiat i hem demanat insistentment
que es faci una consulta ciutadana sobre el tema. La resposta obtinguda sempre ha sigut la mateixa. No! “Ja ho teníem al programa
electoral (d’ERC). Això és tot”. Mai
hem obtingut de l’Equip de Govern
arguments que demostrin la bondat i conveniència de la proposta.
· Hem repetit a bastament que la
seva aprovació per part de la Generalitat s’ha aconseguit posant a
la seva disposició informació falsa
o errònia i finalment s’ha requalificat més terreny del sol·licitat i autoritzat. Una negligència seriosa
que no sabem on acabarà.
· El 30 de juny de 2016, l’Ajuntament va aprovar un plec de clàusules per poder fer la licitació de
l’obra (1a licitació). Es va fer la licitació. L’empresa que la va guanyar
(Vías y Construcciones) ho va fer
amb un pressupost de 2.022.022,02
€ (sense IVA) i un termini d’execució de 15 mesos. Aquest pressupost
suposava una baixa de 18,11% sobre
el preu de licitació i una baixa de
9,8% sobre la mitjana de les ofertes.
· Vías y Construcciones va renunciar al contracte. No només no s’han
explicat amb claredat les raons del
desacord entre l’Ajuntament i l’empresa, sinó que s’han donat versions totalment diferents per part
dels nostres governants. Ara, Vías
y Contrucciones ha posat una demanda de 40.000 € contra l’Ajuntament com a danys i perjudicis per
errors de procediment imputables
a l’Ajuntament. Això és transparència? Incapacitat dels nostres
gestors?
· Ara ens trobem en la 2a licitació. El 23 de febrer de 2017 l’Ajuntament va aprovar un nou plec de
clàusules per a una nova licitació.
· Després de l’aprovació es va detectar un error en un dels criteris
d’avaluació de les possibles propostes. Es va modificar el plec de
clàusules en un ple extraordinari
de l’Ajuntament el dia 17 de març
de 2017.
· Tant a la web de l’Ajuntament
com al perfil del contractant de la
Generalitat, on s’han de publicar
les convocatòries de licitacions, encara avui hi ha penjada la versió
errònia del plec de clàusules de la
2a licitació. Així doncs cal entendre que s’hauran avaluat les propostes amb uns criteris diferents
als publicats. Incompetència?
· No s’han donat explicacions de
per què els criteris d’avaluació
són diferents en el 1r i el 2n plec
de clàusules. On és la transparència? En comentarem les diferències més endavant.
· S’ha tancat la 2a licitació. L’empresa guanyadora és ROGASA.
Amb un pressupost d’1.833.857,49
€ (sense IVA), una baixa del 25,7%
sobre la licitació i del 17,26% sobre

la mitjana de les ofertes rebudes, i
un termini d’execució de 9 mesos.
No és aquesta una oferta temerària, tant pel preu com pel termini
d’execució?
· Aquesta no és una pregunta retòrica. El reglament general de la llei
de contractes, quan fa referència
a licitacions per concurs, com en
el cas que ens trobem, clarament
assenyala (article 67.2.k) que el
plec de clàusules de la licitació ha
d’indicar explícitament els criteris a aplicar per poder qualificar
una oferta com a “desproporcionada o temerària”. Ni els plecs de
clàusules de la 1a ni de la 2a licitació resolen aquest punt crucial.
De fet al plec de clàusules sols s’indica que: “s’actuarà segons l’article corresponent de la Llei”, però
no s’indiquen els criteris d’avaluació d’aquest aspecte fonamental.
Una altra negligència? És a dir, la
mesa de contractació que les ha
d’avaluar no té les eines per ferho i per tant pot prendre decisions clarament perjudicials per al
poble si tria una oferta “irrealitzable”. Us creieu que una oferta que
és un 25,7% més baixa que la licitació i que redueix el temps d’execució en un 40% es creïble? Qui demostra que l’oferta és fiable? Una
negligència que obre la porta a l’arbitrarietat?
· Malgrat tot, encara hi ha més
aspectes anòmals. En l’acta de la
mesa de contractació de les ofertes rebudes a la 1a licitació, explícitament s’escriu que l’oferta de
Vías y Construcciones no és una
oferta de risc, ja que solament està
un 9,8% per sota de la mitjana de
les ofertes i el límit seria del 10%.
Aquest criteri, si s’hagués aplicat
en la 2a licitació, hauria exclòs ROGASA directament. Una altra arbitrarietat?
· Al plec de clàusules de la 2a licitació hi falten aspectes d’avaluació
que sí que eren a la primera. Per
exemple: a) Memòria descriptiva
del procés d’execució; b) Planificació de les obres, i c) Propostes
de gestió mediambiental. Com és
que aquests criteris eren de rellevància a la 1a licitació i no a la 2a?
A aquest equip de govern no li importa com es fan les obres ni el seu
impacte? Per què aquesta laxitud?
En resum, les dades que hem exposat clarament indiquen que la
gestió que l’equip de govern està
fent de tot el projecte, des de la
seva aprovació fins al procés de licitació, està plena d’errors, informacions enganyoses més o menys
subtils i una gestió maldestra.
L’opacitat, la falta de transparència, la negació a donar explicacions i justificacions, la negativa a
discutir de veritat el projecte, són
un mal presagi.
No creiem adequat aquest projecte
d’aparcament i malauradament ja no
podem confiar en els seus gestors.
No a l’aparcament de les Hortes.
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Amb la Festa de la Cirera, comença la temporada!
L’Associació Jardí del Santa Susanna va organitzar el passat
12 de maig el tradicional dia dedicat a les cireres. Enguany,
la jornada es va iniciar amb un concert a càrrec de la Coral
del Centre, que, com cada any, posa el fil musical a la celebració. A la tarda, es va gaudir d’un recital de versos a càrrec dels alumnes de sisè curs de l’Escola Pia. Per acabar, va
tenir lloc un col·loqui amb cultivadors de cireres calderins,

“els autèntics protagonistes de les cireres, qui les cuiden i les gaudeixen quan les cullen i les poden vendre
bé”, comenta Lluís Vilà, membre de l’associació organitzadora. En la tertúlia es va plantejar la realitat del món de
les cireres calderines, una actualitat molt diferent d’anys
enrere, “quan Caldes era un referent per les cireres en
l’àmbit d’Espanya”, recorda amb nostàlgia Lluís Vilà.

Despertant somriures d’infant
El darrer cap de setmana es va celebrar el 20è Festival de Titelles Romà Martí a diferents espais de Caldes

D’esquerra a dreta, Cia. la Baldufa amb ‘Embolic a la granja’, Cia. Elfo teatro amb ‘Los siete cabritillos y los 3 cerditos’ i cercavila de la Cia. Campi qui pugui amb ‘Rats!’ . > Q. PAscual / m. clapers

E

ls darrers dies 20 i 21 de
maig, Caldes de Montbui
s’ha convertit en la seu catalana (i quasi del territori espanyol) d’espectacles
de titelles per als petits (i també per als
grans) de casa.
Ja és tradició que el tercer cap de
setmana de maig se celebri el festival
calderí amb tot d’espectacles de carrer, i enguany ha tornat a omplir els
carrers de color, màgia, espectacles i il·
lusió. “Des de Caldes tornem a donar
tot el protagonisme als més petits,
amb activitats culturals de primer
nivell i de la mà dels titelles”, deia Isidre Pineda, regidor de Cultura i Patrimoni, en la presentació del festival. Enguany la programació del festival l’han
configurat 13 companyies (11 de catala-

El Festival
de Titelles
Romà Martí
ha comptat
aquesta
edició amb 11
companyies
catalanes i 2
de l’Estat

nes i dues provinents de Guadalajara i
de Pontevedra), que van actuar per a
tots els públics, tal com va comentar
Manel Ricart, director artístic del festival: “Els espectacles són propostes
familiars, per a nens i nenes ben petits fins als adults, que també en gaudiran molt”.
El festival es va iniciar amb Titelles Naip, que va dinamitzar un taller
de disseny i construcció de titelles utilitzant diferents tècniques i materials.
El va seguir l’espectacle L’Angeleta a la
Fundació Santa Susanna i Gnoma, a la
Biblioteca de Caldes, tot parlant dels
reptes de la convivència i l’amistat. Teia
Moner, molt coneguda a Catalunya i Espanya, va portar l’espectacle Contes de
gel, que va parlar de l’ambient glaciar
de l’Antàrtida. A continuació, l’espec-

tacle itinerant, Rats! de la companyia
Campi qui Pugui. A la tarda del dissabte, es va viure la màgia de Dins la panxa
del llop a la Sala Noble de Can Rius, seguit de Los 7 cabritillos y los 3 cerditos
de la companyia Elfo Teatro. La companyia La Baldufa va posar punt final a la
jornada del dissabte amb l’espectacle
Embolic a la granja. Durant el diumenge va continuar la programació cultural amb Jordi Bertran i l’espectacle Circus, en homenatge a Charles Chaplin;
el van seguir la versió de La rateta que
escombrava l’escaleta de Festuc Teatre
i La casa del abuelo de la companyia gallega Tanxarina. Per acabar, l’espectacle
Llepafils de Teatre al Detall, que, com
deia Manel Ricart, “descobreix com
poder sortir de situacions en què als
infants els costa menjar segons què”.

L’edició d’enguany no ha estat una
de qualsevol, sinó que s’ha celebrat la
vintena edició. “Quan se celebren 20
edicions recordes d’on vens i mires
cap a on vas”, deia Pineda valorant la
trajectòria del festival, que “va començar sent una fira però que s’ha convertit en un festival de tot el cap de
setmana, totalment consolidat per
al públic al qual va dirigit”. Pràcticament tots els espectacles que s’han
ofert al llarg del cap de setmana han
estat gratuïts i celebrats al carrer, excepte alguns de puntuals en què el preu
de l’entrada era d’1 €, “facilitant controlar l’accés al recinte”, senyalava
Pineda. Un festival popular amb una
programació cultural de primer nivell,
doncs, on petits i grans han pogut gaudir de la màgia dels estimats titelles.
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BIBLIOTECA DE CALDES | POESIA

Simón Tádverli presenta ‘Otra
vez Nueva York, sin ir más lejos’

EXPOSICIÓ | TALLER D’ART

‘L’Àfrica’, a la Sala Delger

Es presenta a la Biblioteca de Caldes el desè llibre de l’autor José Manuel Villa Lobo

Una imatge de la mostra > I. Hijano

El 18 de maig es va donar el tret
de sortida a la nova exposició
que recull la Sala Delger amb
els treballs realitzats pels 30
alumnes joves de Taller d’Art.
La mostra, que es podrà visitar
fins al 4 de juny, recull unes 140
peces de diferents disciplines
artístiques com són la fotografia, el gravat, la pintura, l’escultura i el volum. Cristina Aranyó,
directora de Taller d’Art, explica el perquè de la temàtica d’enguany: “Cada any treballem diferents cultures, i aquest any
ens hem fixat en l’Àfrica tradicional, fent-ne una reinterpretació.”. Els mateixos artistes seran qui vigilaran la mostra
cada cap de setmana.

José Manuel Villa Lobo en la presentació del seu desè llibre a la Biblioteca de Caldes. > I. HIJANO

La Biblioteca de Caldes va acollir divendres la presentació de Otra vez
Nueva York sin ir más lejos recull de
poemes de José Manuel Villa Lobo,
sota el pseudònim de Simón Tádverli’, que parlen de l’essència de diferents ciutats i Nova York, la gran
protagonista. “Tot i que no tenia
gaire bona opinió de Nova York,
crec que al final aconsegueix atrapar-te, i l’acabes recordant amb
nostàlgia”, diu l’autor. A partir de
la visita personal que va realitzar
l’autor a cadascuna de les ciutats,
sorgeixen els diferents poemes, que
donen forma a les seves impressions.

Simón Tádverli és un pseudònim de
llarga història que es remunta als
seus 18 anys, quan “un company
em demanava sempre el disc de
Simon&Garfunkel i jo no l’hi deixava per por que no me’l tornés”.
Villa Lobo diu que “la poesia és una
expressió més dels sentiments i de
la capacitat humana”. Tot i que actualment no es tracta d’un estil literari en auge, “hi ha encara moltes regions del món on la tenen molt ben
considerada”, i afegeix “quan sents
un poema et sents reconfortat, et fa
reflexionar”. El seu próxim projecte
serà un llibre de relats curts.

“Els Grimm a la catalana”,
exposició fins al 25 de maig
Fa 200 anys que es va publicar el
llibre Contes de la infància i de la llar,
un recull de contes trobats pels germans Grimm. En homenatge a la seva
valuosa feina, la Biblioteca mostra
fins al 25 de maig l’exposició itinerant
de la Xarxa de Biblioteques de la
Diputació de Barcelona, escenificada
amb la reproducció corpòria en cartró
de les 5 lletres de la paraula Grimm
il·lustrades pel dibuixant Joma.

CONCERT | EMM JOAN VALLS

Cantata de Primavera al Casino
Els alumnes de preparatòria de l’EMM Joan Valls van ser els grans
protagonistes sobre l’escenari del Casino el 13 de maig. Prop de
setanta infants de P3, P4 i P5 van presentar la cantata El ball sense
un badall, amb la col·laboració d’alumnes de graus superiors, adults i
professors, que tocaven instruments, dirigien i narraven el text de la
cantata. L’objectiu de l’acte és el de realitzar una activitat conjunta,
ja que habitualment els infants assisteixen a les classes en horaris
diferents, compartint així un projecte plegats a través del cant coral.
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Campions de Lliga!

Vanessa Olmos triomfa a Formentera

L’equip sènior masculí de la secció de futbol sala del
CN Caldes és campió de Lliga. Els calderins van aconseguir el lideratge després de guanyar el derbi contra
el CFS Palau amb un resultat d’1 a 5. Dies anteriors al
partit, l’equip va aconseguir l’ascens a Divisió d’Honor,
i ara es classifica en la primera posició del Campionat.

El passat dissabte, 13 de maig, es va celebrar la novena edició de la Mitja
Marató a l’illa de Formentera. En la competició hi van participar més de
2.800 corredors, i entre ells cal destacar Vanessa Olmos i Jordi Desquens,
ambdós integrants de la secció d’atletisme del CN Caldes. La participant
calderina va protagonitzar una gran victòria aconseguint la primera posició dins la seva categoria, i el tercer lloc dins la classificació general.

ch caldes | hoquei

Molt més que
un equip a l’elit
Els triomfs esportius del Recam Làser CH Caldes
es fonamenten en l’èxit en l’esport de base
Albert San Andrés

S

i hi ha una entitat a Caldes que
mereix especial atenció, aquesta
és el Recam Làser CH Caldes, un
club que amb un dels pressupostos més baixos de la categoria ha
arribat a l’elit esportiva de l’hoquei patins, basant el seu estil en l’esport de base.
Actualment lluitant per evitar el descens, el primer equip entrenat per Eduard
Candamí va sortir aquesta setmana de les posicions compromeses després de superar per
3-0 al CP Manlleu al pavelló de La Torre Roja.
Aquest equip, capaç de classificar-se per
a la final a quatre de la Copa Cers en la primera participació, basa el seu creixement en
el planter, on 170 jugadors lluiten per evolucionar constantment per arribar al punt culminant. L’al·licient de jugar en una categoria
professionalitzada –tot i que malauradament
amateur en molts aspectes– fa créixer un club
humil, que practica una disciplina que encara
és la gran desconeguda en els esports d’equip.
Catalunya, com a potència mundial d’hoquei patins, gaudeix de reconeixement internacional, amb multitud d’equips que com el
Caldes lluiten per sobreviure i fer front als
grans clubs com el FC Barcelona o el Reus
Deportiu. Tot això només pot fer-se treballant
des de la base de la piràmide i els arlequinats
en saben molt.
Aquesta temporada, el prebenjamí A ha
estat subcampió del Campionat de Barcelona,
mentre que el benjamí A es proclamava campió. “Som un esport familiar que no té una
gran transcendència mediàtica, que passa
de pares a fills, i això es nota en la manera
de fer, en com les famílies porten els nens
a entrenar. La nostra política sempre ha
estat la mateixa: mirar d’evolucionar sent
competitiu des de petit, treballant la base,
amb molta cura en tots els aspectes importants”, explica Eduard Candamí, que a més
d’entrenador del primer equip fa 10 anys que
és coordinador. “Estar entre els millors en
l’etapa de formació aporta molt als jugadors en el seu creixement. També és una
bona manera de poder nodrir el primer
equip”, afegeix.

D’entre els 27 equips del club, el Caldes
en té a Nacional Catalana i Primera Catalana,
una xarxa que permet abastar les millors categories de l’esport, cosa que aconsegueix que
aquesta evolució sigui exitosa i que encaixi amb
les paraules de Candamí. “Ara estem millorant la vessant femenina, on aviat tindrem
equips força competitius i de pas evitarem
que les noies hagin de marxar a altres llocs
per practicar l’hoquei”.

El Recam Làser Caldes a la Final4 de la Cers a Viareggio. > CH Caldes

“Estar entre els millors en l’etapa
de formació aporta molt als
jugadors en el seu creixement”
Eduard Candamí
Entrenador del 1r equip i coordinador

Tot i no tenir una gran massa social, el
Recam Làser gaudeix d’una afició fidel, com
la penya La Gent del Bombo, sempre al costat de l’equip. Amb entrades a preus populars
de 7, 8 o 10 euros, el Caldes està immers en el
procés de ser reconegut, i amb uns 350 socis
és la segona entitat esportiva de la vila. “Quan
veus el públic que assisteix als nostres partits, t’adones del que és aquest club. És un
punt molt maco”.
El primer equip, gran revelació de la temporada 2015/2016, va assolir la categoria després d’acabar tercer a Primera Divisió l’any anterior. L’assalt a l’OK Lliga se saldava en setena
posició, per davant de mítics com el CP Voltregà, l’Igualada o el Noia Freixenet, i aconseguint
plaça per a la Cers, on l’aventura de Viareggio
va saldar-se amb un 2-0 contra l’equip amfitrió
en semifinals, en un partit on els de Candamí
van estar a l’altura de les circumstàncies, en un
pavelló convertit en infern, amb 1.500 persones
en contra. “L’hoquei és un esport molt familiar i amb molta interacció. Només comparant
una grada d’hoquei amb la d’altres esports
s’entenen moltes coses” explica l’entrenador.
L’aventura del Recam Làser Caldes passa
per un fort planter, amb serietat, esforç, compromís i l’esforç necessari, per tirar endavant
un club que vol créixer i ser referent.

El prebenjamí A va proclamar-se campió del Campionat de Barcelona. > CH Caldes

El benjamí A va ser subcampió al Campionat de Barcelona. > CH Caldes

TIR AMB ARC | LLIGA RFETA DE CAMP

Arquers participants en la quarta tirada amb la regidora d’Esports, Núria Carné. > CEDIDA

La lliga espanyola, disputada a Caldes
El passat dissabte, 20 de maig, es va celebrar
la quarta tirada de la lliga RFETA (Real Federació Espanyola de Tir amb Arc) al bosc del
Negrell, instal·lacions de què disposa el Club
de Tir Caldes de Montbui. Més de setanta arquers van participar en la prova, dels quals
36 són provinents de la resta del territori espanyol, entre les regions de Navarra, Múrcia,
Madrid, Aragó, Castella i Lleó, Illes Balears i
València, entre moltes altres.
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Els arquers calderins van assolir fins a sis
podis i tres d’ells en les primeres posicions.
Entre els guanyadors, al CTACM mereix una
especial menció l’arquer calderí Roger Hermosilla, qui va classificar-se directament al
campionat europeu gràcies al total de puntuació en aquesta quarta tirada. L’arquera
també de Caldes, Rosa Miñano, va destacar
amb altes puntuacions que poden també portar-la al mateix Campionat d’Europa.

Natació | INTERNACIONAL

Natació | COPA CATALANA

> cedida

> cedida

Campabadal, amb la
selecció espanyola

Cap a la final de la Copa
Aleví Catalana

Els dies 6 i 7 de maig, la nedadora Ainhoa Campabadal, del CN Caldes, va
participar amb la selecció espanyola a
l’Energy Standard Cup 2017. En la prova
de 4x100 metres estils, Campabadal va
aconseguir la medalla de bronze i la millor marca catalana de 14 anys. Quarta
va ser la posició aconseguida en les proves dels 100 metres lliures i al 4x100 metres lliures.

L’equip aleví del club calderí CN Caldes es classifica en novena posició en la
Lliga de la temporada, i jugarà la final de
natació de la Copa Aleví Catalana. Per
primer cop en la seva història, l’equip ha
aconseguit passar a la final, que es disputarà el dia 3 de juliol a la piscina del
CE Mediterrani de Barcelona, i on competiran els dotze millors clubs catalans
d’aquesta temporada 2016/2017.

FUTBOL | CF CALDES

El CF Caldes baixa a Tercera Catalana
El CF Caldes ja és equip de Tercera Catalana quan
falta una jornada després de perdre contra la UE Castellar al temps afegit (1-0). El conjunt de Marc Fortuny
va donar la cara fins al final al camp del segon en un
partit molt igualat i intens, on no es va notar la diferència existent en la classificació. Els de la vila termal
van tenir ocasions clares al segon temps per treure un
triomf que els hauria fet arribar a l’últim matx contra
el Sallent amb opcions de salvar-se, però el gol al descompte d’Óscar Arias va decidir per als castellarencs,
que jugaran la promoció d’ascens a Primera Catalana.

El CF Caldes sumava tan sols 5 punts el novembre i
l’arribada del calderí Marc Fortuny a la banqueta va
impulsar l’equip, que malgrat això ha acabat acusant
el mal inici de temporada. Encara que molt remota,
l’única opció perquè el conjunt blaugrana mantingui el
curs que ve aquesta Segona Catalana assolida el 2014
passa per alguna circumstància excepcional, com que
al llarg de l’estiu es produeixi algun descens administratiu o una renúncia d’un altre equip. D’altra banda,
el Torneig d’Estiu del CF Caldes es disputarà el cap
de setmana del 15 i 16 de juliol. > Toni Canyameras

Jugadors del CF Caldes contra la UE Castellar. > TONI CANYAMERAS

CLASSIFICACIONS
HOQUEI

FUTBOL

FUTBOL SALA M

FUTBOL SALA F

BÀSQUET M

BÀSQUET F

WATERPOLO

OK Lliga · J28

2a CATALANA · GRUP IV · J33

1a CATALANA · GRUP I · J25

2a NACIONAL · GRUP II · J29

2a MASCULINA · GRUP II · J30

2a FEMENINA · GRUP I · J30

2a CATALANA · GRUP B · J18

Torreta - Roda de Ter 2-3
Terrassa - Bellavista
1-2
Franqueses - Can Rull 3-1
Molletense - Matadpra. 3-1
Sabadell - Gironella
2-2
Cardedeu - S. Lorenzo 3-1
Castellar - Caldes
1-0
Berga - St. Quirze
4-1
Sallent - Vic
3-0

Malgrat - Cardedeu
7-4
Premià - Palau
4-6
Manlleu - Mollet
4-1
Sta. Perpètua - Riudellots3-5
Vilamajor - St. Julià
2-10
Badalona - Caldes
2-1
Martorelles - Canet
2-2

Teledeportivo - Faycan
J. ELX - Elche
Torrent - Esparreguera
Dismay - Vallirana
Castelldefels - Palau
Concòrdia - Castellón
Caldes - Hospitalet
San Isidro

Barberà - Guinardó
75-55
Caldes - Tiana
68-77
St. Cugat - R. Llull
59-48
Badalonès - St. Pere 57-81
St. Jordi - Vilassar
75-45
Horta - Argentona
78-71
St. Nicolau - Matadpra76-80
Aula - Badia
71-62

Lliçà - Masnou
70-31
Caldes - Canet
50-30
Vilafant - Cassanenc 59-56
Parets - Calella
47-78
Tordera - Malgrat
58-40
Granollers - Canovelles 81-53
Osona - Onyar
62-40

Banyoles - Anglès
15-9
U. Autònoma - Figueres 24-2
Picornell - Olot
7-1
St. Adrià - Caldes
7-4
Igualada - Minorisa
5-7

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

CLASSIFICACIÓ

CLASSIFICACIÓ

CLASSIFICACIÓ

PG PP

CLASSIFICACIÓ

PT

Cardedeu FC A
Castellar UE A
Les Franqueses CF	
Can Rull RT	
Matadepera FC A
Sant Quirze Vallès FC A
Berga CE A
Vic Riuprimer RFC
Gironella CF AT A
Sabadell Nord CF A
Molletense UD A
Sallent CE A
Bellavista Milan CA
Caldes Montbui CF A
F. Terrassa FC 1906 A
San Lorenzo UD A
Roda de Ter CE A
La Torreta CF A

75
65
62
58
53
53
52
50
47
47
44
43
41
36
36
32
23
19

CN Caldes, A
64
Riudellots, ACE
57
Futsal Iris Badalona, A 55
Unió FS Mollet A
49
CFS Palau A
40
Vilamajor CFS A
36
Inter Esportiu Malgrat 34
Martorelles CFS A
31
CEFS Manlleu, A
26
Sta. Perpètua A
24
St. Julià de Ramis
24
CFS Premià de Dalt B
21
Cardedeu, FS A
20
Canet FS B
17

Vikus’s Osona
Llicà d’Amunt
CEEB Tordera
FD Cassanenc
CB Quart
CB Granollers
CB Calella
VIVE - El Masnou
CE Onyar
CN Caldes
Canovelles BC
Bàsquet Vilafant
AECAM Malgrat
CB Canet
CB Parets

27
22
20
18
18
15
14
13
13
12
11
10
9
7
1

Universitat Autònoma
CN Minorisa
CN Banyoles
CN Igualada
CE Picornell
C Waterpolo Anglès
CN Olot
C Waterpolo St. Adrià
CN Caldes
C Waterpolo Figueres

36
27
26
21
21
18
13
13
5
0

Igualada - Freixenet
FC Barcelona - Vic
Coinasa - Reus
Vendrell - Vilafranca
Voltregà - Alcoi
Caldes - Manlleu
Alcobendas - Girona
Lleida - Lloret
CLASSIFICACIÓ

2-2
4-4
5-8
3-2
4-4
3-0
3-4
2-1
PT

FC Barcelona Lassa
72
Reus Deportiu La Fira
63
Club Patí Vic
59
Coinasa Liceo HC
55
CP Voltregà
47
CE Moritz Vendrell
45
CE Noia Freixenet
36
Igualada Calaf Grup HC 36
ICG Software Lleida
33
Enrile PAS Alcoi
32
CH Lloret Vila Esportiva 30
Citylift Girona CH
28
Recam Làser CH Caldes 26
CP Vilafranca Capital del Vi 23
CP Manlleu
22
CP Reicomsa Alcobendas 19

PT

4-0
8-3
2-4
2-2
6-2
D
PT

AD Club Teledeportivo 70
Femisport Palau Club A 69
CFS Dismay Eixample A 53
CE FS Ciutat de Torrent 53
Elche CF SAD
52
FSF Joventut ELX	
38
FS Castelldefels
36
AECS L’Hospitalet A
34
Vallirana AE A
34
FEME Castellón CFS	
30
Esparreguera CFS A
27
La Concòrdia CD A
23
CD San Isidro
22
CN Caldes FS A
19
FAYCAN	6

PG PP

CB Ramon Llull
22
Barberà
21
UE St. Cugat
21
CN Caldes
18
CB Matadepera
18
CE St. Nicolau
18
CEB St. Jordi
17
CB St. Pere
15
AE Aula
15
St. Cebrià - CB Tiana 14
Lima-Horta
14
CB Argentona
13
CB Nou Badia
11
AE Badalonès
11
CB Guinardó
9
Roger’s CB Vilassar 3

8
9
9
12
12
12
13
15
15
14
16
17
19
19
21
27

1
6
8
10
10
13
14
15
15
16
17
18
19
21
27
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Dimarts 23
16.30 h · XERRADA
“25 anys d’atenció
sociosanitària a la
Fundació Santa Susanna:
passat, present i futur”.
Lloc: Sala Noble de Can Rius.
Org.: Fundació Santa Susanna.
VACANCES EN PAU 2017
Sol·licituds per a l’acolliment
de nens sahrauís aquest estiu a
ignasialtimir@gmail.com. Per
a famílies amb nens d’entre 6 i
12 anys.
Organitza: Caldes Solidària.

Dimecres 24
09 h · CAMINADA
Caminada als Saulons.
Lloc de sortida: Les Cases dels
Mestres.
Org.: Caminades de L’Esplai.
10 h · SORTIDA
Sortida a Montserrat
Organitza: Fundació Santa
Susanna.

Dijous 25
GASTRONOMIA
Via del Pintxo de Caldes de
Montbui, del 25 de maig al 4 de
juny, a diferents establiments
gastronòmics de la vila termal.
Organitzen: Ajuntament de
Caldes i Projecte Mexcla’t.
09.30 h · TALLER
“Identificació de
competències i currículum per
competències”, celebrat també
els dies 30 de maig, i 1, 6 i 8 de
juny.
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Organitza: Ajuntament de
Caldes.

Divendres 26
AJUTS ESCOLARS
Finalitza el període de
presentació de sol·licituds
per beneficiar-se dels ajuts
escolars per al curs 2017/2018.
Lloc: OAC.
Org.: Ajuntament de Caldes.

calderí / #04

09.30 h · PASSEJADA DE
PRIMAVERA
Sortida: Les Cases dels Mestres.
Al Remei: xerrada a càrrec
del Sr. Raimundo Garcia. Al
Parc de Can Rius: refrigeri
amb síndria. Se segueix amb
passejada al Roure Gros o
activitats al parc.
Organitza: Coordinadora de
Gent Gran.
Col·laboren: Ajuntament
de Caldes i Fundació Santa
Susanna.
18 h · LECTURA
Hora del Conte amb “Els
lletraferits”, a càrrec de
Sandra Rossi.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes.
20.30 h · CONCERT
JORDI BARDELLA
Lloc i org.: Centre, Ateneu
Democràtic i Progressista.
21 h · SOPAR-BALL
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Organitza: L’Esplai.

Dissabte 27
19.30 h · POESIA
Recital de poemes d’Andreu
Canals.
Lloc: Centre Democràtic i
Progressista.
Organitza: Comissió Canals.
Col·labora: Coral del Centre.

Diumenge 28

Dilluns 29
19 h · XERRADA
Club de lectura amb la xerrada
sobre l’obra de Manel Baixauli
L’home manuscrit.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes.

del 23 de maig
al 05 de juny 2017

Dimecres 31
08 h· CAMINADA
Caminada a Can Duran
Sortida: Les Cases dels Mestres.
Org.: Caminades de l’Esplai.
16 h · BINGOALIMENT
Lloc: Sala 2 del Centre Cívic.
Organitza: Associació Cultural
de la Dona.
19 h · CONFERÈNCIA
“Bulgària, punt de trobada
entre Occident i Orient”. A
càrrec de Josep Oriol Masclans
Paradas.
Donatius no socis: 7 €.
Lloc: Sala Noble de Can Rius.
Organitza: Aula d’Extensió
Universitària de Caldes.

Dijous 01

DIVENDRES 26 / 20.30 h · CONCERT
El cantautor pallarès Jordi Bardella presenta el seu nou
àlbum Riu amont, enregistrat a La Bucbonera Studio de
Caldes de Montbui amb el productor Tomàs Robisco. És
un viatge personal cap a les muntanyes del Pallars amb el
riu Noguera Pallaresa com a fil conductor. Sensacions de
tornada als orígens, pedres que parlen, el crit del darrer
ós, poemes de Verdaguer, evocacions a un Pirineu mític,
reflexos que dansen, raiers navegant aigües braves…
Preu d’entrada: 3€ socis/ 5€ simpatitzants.
Lloc i organitza: Centre, Ateneu Democràtic i Progressista.

MATRICULACIÓ
Període de matriculació per
a nous alumnes a l’Escola
Municipal Joan Valls, fins al 30
de juny.
Lloc: Centre Cívic i Cultural.
caldesdemontbui.cat
Organitza: Escola Municipal
de Música Joan Valls.

12 h · BOMBERS
Festa del 35è aniversari
dels Bombers Voluntaris
Acte de celebració dels 35 anys
dels Bombers Voluntaris de
Caldes de Montbui,
amb diverses activitats
programades i algunes
sorpreses.

MATRICULACIÓ
Període de matriculació per
a alumnes del Taller d’Art
Municipal Manolo Hugué, fins
al 30 de juny.
Lloc: Centre Cívic i Cultural.
Org.: Escola Taller d’Art
Municipal Manolo Hugué.

Lloc: Sala Noble de Can Rius.
Organitza: Bombers Voluntaris
de Caldes.

Diumenge 04

16.20 h · ACTIVITATS DE
LLEURE
Activitats obertes als infants.
Lloc i organitza: Esplai Grifoll,
del carrer Raval Canyelles, 3A.

Del 23 de maig al 05 de juny de 2017

12 h · PORTES OBERTES
Dia de l’Associacionisme
Cultural, amb jornada de
portes obertes de 12 a 14 h i de
18 a 20 h.
Lloc i org.: Centre, Ateneu
Democràtic i Progressista.

DILLUNS 29 / 19 h · XERRADA
Club de lectura amb la xerrada sobre l’obra de Manel Baixauli
L’home manuscrit. Amb la presència de l’autor.
Qui escriu els textos que el protagonista de L’home
manuscrit troba als llocs més impensats? Primer dins els
plecs d’una Bíblia, després a les parets d’un far abandonat o
en una consulta mèdica a Viena, l’esperen relats ocults que
parlen d’ell i de la seva vida: la que hauria pogut ser, la que
potser serà. Textos pertorbadors que l’obliguen a mirar-se
al mirall i fer balanç. Però què és allò que reflecteix un mirall
encarat a un altre?
Lloc: Biblioteca de Caldes.
Dinamitza: Ruth Vilar, de Cos de Lletra.
Col·labora: Lletres en Viu.

PENÚLTIMA | 15
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Del 23 de maig al 05 de juny de 2017

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

La frase de la quinzena

Farmàcia Brunat

“La inspiració existeix, però
t’ha de trobar treballant”

93 865 26 45 · C. Folch i Torres, 4

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

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

Farmàcia Neus

La recepta calderina

Vichyssoise amb cruixent
de pernil i picatostes

> Pablo Ruiz Picasso

Talleu el porro i sofregiu amb mantega. Deixeu-ho ben potxadet i afegiu-hi la patata. Deixeu-ho tot cobert amb caldo de verdures i
coueu-ho durant 30 minuts. A continuació,
afegiu-hi la sal i el pebre verd.
Tot seguit, tritureu-ho tot i coleu-ho. Deixeu-ho
refredar a la nevera. S’ha de servir ben fred
amb el pernil saltat per sobre i els picatostes.

DEFUNCIONS

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).

20 de maig · 80 anys
ANTONIO GUERRERO ROMÁN
20 de maig · 97 anys
DOLORES PADILLA DE TORO
18 de maig · 93 anys
CRUZ MARTIN RUIZ
18 de maig · 93 anys
VICTORIANO CASTELLS VILASPASA
16 de maig · 55 anys
JOSÉ LUÍS AGUDO COLLADOS
13 de maig · 69 anys
JORDI TUSELL ALEU
12 de maig · 88 anys
Roser MArgenat Sampera
11 de maig · 80 anys
joan poch torras
10 de maig · 90 anys
anatalia val hernández

Bon apetit!
Ingredients per a 4 persones:
2 patates
8 porros
200 ml de crema de llet
Quadradets de pernil (al gust)
Sal, pebre al gust i picatostes
Caldo de verdures
50 g de mantega

És una recepta de Cal Petitó.
Carrer Major, 30.
T | 93 688 35 52
restaurantcalpetito@gmail.com
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Curiositats

Cantant i escriptora de cançons

Esther
Condal
Congost

Investiga noves cançons enregistrant notes d’àudio al seu
mòbil, escrivint en una Moleskine i escoltant música a iCat.cat.
No deixa d’escoltar Spotify, on ja ha creat la seva tercera llista
de reproducció. Està a l’aguait de l’oferta musical a Barcelona,
tot i que el seu fill no li deixa massa temps lliure. Un dels darrers
concerts que recorda haver anat és el de Rufus Wainwright.

Jordi Rius
· La música et va començar a bullir
a partir dels 7 anys?
Feia música des de molt petita, però
del que se’n diu bullir bullir, no va ser
fins més tard. Vaig començar una formació clàssica i instrumental aquí a
Caldes, amb el piano. El 2002 és quan
va començar a bullir la cosa.

J. serra

· A l’Escola Superior de Música de
Catalunya?
Abans del 2002 vaig entrar al Taller
de Músics a fer veu. Un any abans es
va inaugurar l’ESMUC i llavors em
vaig preparar per fer les proves d’accés amb la veu i el jazz, que no és cap
dels instruments que havia fet abans.

“Amb les
cançons expliques
el que et passa
per dins”

Del 23 de maig al 05 de juny de 2017

· Tens dos discos, Home i Bird, però
abans vas formar part d’un grup,
Mondo Aereo?
Sí, de fet va ser un experiment de veus
de moltes de les persones que ens van
conèixer a l’ESMUC. I a través d’una
cantant italiana que vam conèixer, l’Alessandra Patrucco, vam fer tot un treball
del qual va sortir un estatge, un DVD i
uns concerts d’improvisació vocal.
· Quan vas decidir fer el teu primer
disc en solitari?
Vaig acabar l’ESMUC el 2007 i el Home
és del 2012. Entremig va haver-hi l’experiència de Mondo Aereo. De fet, si t’haig
de ser sincera, un dia que em vaig llevar havia tingut un somni. En aquell

somni apareixia una persona desconeguda i m’ensenyava un disc dient-me que era meu i que em deia
que m’hi posés ja. I ho vaig interpretar com un senyal i vaig començar
a fer Home.
· I a Bird vas seguir un procés
semblant de creació?
En el segon no, però he de dir que
faig una picada d’ulls al primer
disc perquè l’últim tema de Bird
s’anomena “Après le déluge” (‘Després del diluvi’), perquè el personatge desconegut del somni de què
et parlava em deia: “Té, el disc, i es
diu Després del diluvi’’.
· Se’t continua apareixent aquest
personatge desconegut?
No, i això que el tinc molt present
amb la seva pinta de roquer jubilat.
· Es parlava que a Home revelaves el teu món interior; a Bird
passa el mateix?
Sí. D’alguna manera, crec que
totes les cançons tenen alguna
cosa d’autobiogràfic i d’alguna manera expliques el que a un li passa
per dins, que de vegades és més difícil d’explicar i entendre, si més no
per mi, i que a través de les cançons m’ajuda a veure-ho més clar.
· És evident que escoltes molta
música. En el playlist del teu
Spotify què hi ha?

He de dir que obro una llista per
cada disc. Com els dissenyadors
que pengen unes fotos que els inspiren per cada col·lecció que treuen, jo obro una llista a Spotify
on hi vaig posant cançons que em
diuen alguna cosa.
· Quan escrius, en quin moment
del dia t’inspires més?
Va com va. Després de Home la
cosa ha canviat molt perquè he tingut un nen. Ara es fa quan es pot.
· Caldes de Montbui també et
serveix d’inspiració?
Bird va sortir d’una cosa que va
passar en un carrer de Caldes. Vull
dir que, per exemple, no és que el
Parc de Can Rius m’hagi inspirat
un tema, sinó que m’hi he trobat
una persona. I al primer disc vaig
fer servir moltes imatges de Caldes
com el safareig, el Casino... i potser
sí que formen part d’un paisatge
meu interior.
· Quan vas a actuar als llocs,
dius que ets de Caldes?
Sí, i molt orgullosa, a més. L’altre
dia vam fer el videoclip de Bird, la
protagonista és una noia calderina,
l’equip audiovisual és de Caldes i jo
soc d’aquí. Alguna cosa passa aquí
perquè hi hagi tant de talent a Caldes.
>Podeu llegir l’entrevista completa
a www.calderi.cat

