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orma part del pai-
satge calderí i és 
una de les imatges 
típiques i més sin-
gulars del terme de 

la vila termal. Per la seva singula-
ritat i també per la connexió amb 
Gallecs, ha estat una finca molt co-
bejada per fer-hi diferents actuaci-
ons com el projecte de traslladar-hi 
el zoo terrestre de Barcelona, una 
iniciativa que va competir amb 
la presentada pels ajuntaments 
de Sabadell i Castellar del Vallès. 
Això passava el 2003, quan la finca 
passava per un procés d’indefinició 
després que el 1996 es deixessin de 
fer cursos de Formació Professio-
nal Agrària.

El 2005, l’aleshores conse-
ller d’Agricultura, Antoni Siura-
na, i Celestino Corbacho, presi-
dent de la Diputació de Barcelona 
–propietària de la finca–, van sig-
nar un conveni que va permetre 
que la Torre Marimon acollís una 

Torre Marimon, un univers per 
a la recerca agroalimentària

F
Jordi Rius

És una de les seus de l’Institut de Recerca i Tecnologia agroalimentària i concentra des del 2013 els serveis corporatius

estació experimental per a la in-
vestigació i la formació agrícola. 
L’acord establia les bases per a la 
col·laboració entre el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 
(DARP) i la Diputació de Barcelo-
na per vincular l’Estació Experi-
mental Torre Marimon al sistema 
cooperatiu d’R+D+I impulsat pel 
govern català a través de l’Institut 
de Recerca i Tecnologia Agroali-
mentària (IRTA). Joaquim Adillon 
s’incorporava el 2007 a la direcció 
de la Torre Marimon “per ajudar 
d’alguna forma a aquest procés 
de transformació del centre, ade-
quant espais a través d’obres i 
també de processos funcionals”, 
ja que a l’edifici hi havia personal 
adscrit a la Diputació i també a 
l’Escola d’Agricultura que calia 
harmonitzar amb les directrius i 
funcions pròpies de l’IRTA. 

Aquesta estació va néixer 
amb l’objectiu de contribuir, a tra-
vés del desenvolupament d’activi-
tats de recerca, formació especia-
litzada i capacitació vinculades al 
sector agrari i ramader, a la mo-

Un dels hivernacles del programa d’Horticultura Ambiental amb què compta el complex de Torre Marimon per fer-hi recerques. > Q. pascual

investigació  | IRTA

“el repte principal és fer 
compatible un centre 
ubicat en una finca de 
116 ha, amb 16.000 m2 
d’edificis amb el gaudi 
de l’ús públic.”

Joaquim Adillon 
Director de Torre Marimon

dernització, millora i desenvolupa-
ment sostenible del sector agroali-
mentari català. D’aquesta manera 
es garantia l’ús públic de la Torre 
Marimon amb continguts relacio-
nats amb R+D+I agroalimentaris 
i de formació, especialment en el 
camp de la sanitat animal. Alho-
ra, es pretenia potenciar el paper 
territorial de la finca Torre Mari-
mon, impulsant així els elements 
de connectivitat i vertebració en 
relació amb el municipi de Caldes 
de Montbui, el sistema de munici-
pis de la riera de Caldes i el con-
junt d’espais agroforestals dels 
municipis del Vallès.

 A més dels àmbits de recer-
ca, també es garantia l’ús públic 
de la finca com a lloc de gaudi i 
trobada dels visitants dels muni-
cipis veïns, sobretot arran de la 
forta pressió veïnal per mante-
nir aquesta situació. Dos exem-
ples d’aquest ús públic de la Torre 
Marimon és el circuit esportiu, 
que s’acaba de renovar, i els horts 
domèstics “que va cedir la Di-
putació a proposta de l’Ajunta-

ment de Caldes”, explica Adillon. 
Aquest aspecte de “gaudi social” 
és potser un tret diferencial de la 
Torre Marimon respecte als altres 
centres que conformen l’Institut. 
El principal repte “és fer compa-
tible que tenim un centre ubi-
cat en una finca de 116 hectàre-
es, amb 16.000 metres quadrats 
d’edificis, 15.000 dels quals estan 
protegits pel Pla Especial, i que 
aquest gaudi de l’ús públic sigui 
compatible amb la nostra activi-
tat”, assegura Adillon.

QUÈ HI FAN?
Des del 2013, la Torre Marimon 
acull la seu dels serveis corpora-
tius –direcció general, serveis fi-
nancers, jurídics, internacionals i 
administratius– de l’IRTA, amb la 
qual cosa treballen diàriament a 
l’edifici calderí unes 150 persones. 
“L’IRTA és una empresa públi-
ca que està adscrita al Departa-
ment d’Agricultura, té una llei 
de creació pròpia, que funciona 
pel règim d’empresa privada”, 

02 | actUaLitat | TORRE MARIMON
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De dalt a baix, un pi 
envoltat d’un petit 
hivernacle, una treba-
lladora examinant el 
fruiters de la finca, un dels 
laboratoris del Grup de 
Gestió Integral de Residus 
Orgànics i una melonera.
> Q. pascual

assegura Adillon, que afegeix que 
aquesta figura jurídica “ens dota 
de molta més llibertat de ges-
tió que si fóssim una estructu-
ra amb un context més adminis-
tratiu”. La Generalitat aporta a 
l’Institut un 31% del pressupost i la 
resta prové d’encàrrecs, contrac-
tes i serveis, subvencions i vendes. 
Per exemple, de les 116 hectàrees 
que té la finca, “a la part que no 
es dedica a l’activitat de recer-
ca, fem de pagès conreant ordi o 
els cultius que considerem que 
s’adeqüen més a les condicions 
climàtiques de la finca. Del con-
reu que fem, ens ho venem igual 
que ho faria un pagès”.

Una altra de les vies d’ingres-
sos de l’IRTA és l’elaboració de vi 
amb les vinyes de la Torre Mari-
mon, que de fet és una pràctica que 
existeix des de la construcció de 
la finca l’any 1929. Quan l’edifici va 
passar a formar part de l’IRTA es 
va decidir mantenir aquesta tradi-
ció. Es poden trobar les ampolles 
a la venda en els comerços especi-
alitzats i de restauració de Caldes 
de Montbui, a més de la botiga de 
Thermalia arran d’un conveni amb 
l’associació de comerciants del mu-
nicipi. Una altra font d’ingressos és 
la subscripció als cursos d’elabora-
ció de formatges –enguany ja van 
per la 37a edició–, una de les acti-
vitats històriques que es feia a la 
Torre Marimon quan era la seu de 
l’Escola d’Agricultura i que l’IRTA 
ha mantingut.

El complex de Torre Marimon 
té actualment sis grups de recerca 
dins de les cinc àrees en què està 
organitzat l’IRTA. En l’àmbit de 
Medi Ambient i Canvi Global hi ha 
el Grup de Gestió Integral de Re-
sidus Orgànics, una part del pro-
grama d’Horticultura Ambiental 
–l’altra és al centre de Cabrils, al 
Maresme-. Dins de l’àrea de Pro-

ducció Animal hi ha el programa 
de Genètica i Millora Animal, que 
a la Torre Marimon fa l’activitat 
de cunicultura amb una granja re-
centment inaugurada i el progra-
ma de producció de remugants. A 
l’àrea de Producció Vegetal hi ha 
el Grup d’Activitat Forestal i dins 
del programa de Genòmica i Bio-
tecnologia hi ha el parc d’hiverna-
cles. “Tot i tenir la seva activi-
tat a la Torre Marimon, no tots 
els grups la desenvolupen total-
ment a Caldes”, adverteix el di-
rector del centre.

UNA MICA D’HISTÒRIA
Les primeres referències d’aquesta 
finca les trobem al segle XVI, quan 
un membre de la família Marimon, 
de Caldes, es va casar amb la pubi-
lla dels posseïdors d’aquesta finca.

La singular torre que dona 
nom a tota la propietat és una re-
construcció de la primitiva, que es 
creu que exercia funcions de guai-
ta i sentinella.

Va ser adquirida el 1923 per la 
Mancomunitat de Catalunya, sota 
la presidència de Puig i Cadafalch, 
amb la finalitat d’ubicar-hi l’Es-
cola d’Agricultura de Barcelona, 
que s’havia de traslladar a causa 
de l’obertura de l’avinguda Diago-
nal. Immediatament després de la 
compra del nou recinte, l’Escola 
d’Agricultura Granja Model Expe-
rimental hi inicia els seus cursos.

L’any 1929 l’Escola rep la vi-
sita del rei Alfons XIII. Les obres 
de construcció del complex arqui-
tectònic s’inicien el 1927 i finalit-
zen quatre anys més tard, el 1931.

Un cop acabada la Guerra 
Civil espanyola, l’Escola Superior 
d’Agricultura de Barcelona torna a 
la Ciutat Comtal, a l’antiga fàbrica 
Can Batlló, actual recinte de l’Es-
cola Industrial, i passa a dependre 
de la Diputació de Barcelona.

Els terrenys agrícoles de la 
Torre Marimon es converteixen en 
els camps de pràctiques de l’Esco-
la Superior d’Agricultura. El recin-
te, a més, acull l’Escola de Capa-
tassos Agrícoles, que funciona fins 
al 1980 i que, en règim d’internat, 
alberga 80 alumnes. A partir del 
1980, s’imparteixen cursos de For-
mació Professional Agrària, però 
l’any 1996 cessen totes les activi-
tats acadèmiques a la finca. 
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e les 10 a les 21 h del 
diumenge 11 de juny 
passat, els comerci-
ants, les empreses i 
les entitats calderines 

membres de la Unió de Comerciants 
van participar en la 16a edició de la 
Fira Botiga, l’esdeveniment comer-
cial amb més rellevància de l’any. 

Tot i els 30 graus que marcava 
el termòmetre de Caldes cap a mig-
dia, els calderins i visitants de la vila 
no van perdre l’ocasió de passejar i 
remenar entre totes les parades ubi-
cades des de la plaça de l’Àngel fins 
al trencall amb el carrer Santa Tere-
sa, a l’avinguda Pi i Margall. Des de 
botigues de roba i complements fins 
a sabateries, roba d’esports, moda 
infantil, òptiques, agències de viat-
ges, entitats, acadèmies d’idiomes i 
de reforç escolar..., un llarg etcètera 

Comerç, 1 - Calor, 0

Diferents parades de la Fira Botiga d’enguany a l’avinguda Pi i Margall. > I. HIJaNO Tarregó durant l’exposició de les dades recollides. > I. HIJaNO

de productes i serveis que s’ofereixen 
des de Caldes i que, conjuntament, 
signifiquen una important oferta co-
mercial de proximitat. “Amb inicia-
tives com aquesta es dona un valor 
afegit al petit comerç, el qual pot 
aportar quelcom diferent del que 
es pot trobar a les grans superfíci-
es”, comenta Isidre Pineda, regidor 
de Cultura i Patrimoni de Caldes. 

Núria Carné, regidora de l’àrea 
de Comunicació i Esports de la vila, 
explicava que “no només hi ha boti-
gues de roba, sinó també entitats 
o acadèmies, entre molts altres 
sectors, que han aprofitat l’oca-
sió per fer-se veure”. De fet, els co-
merciants participants no només 
valoren les vendes, sinó sobretot 
poder-se donar a conèixer i expli-
car els diferents serveis que pres-
ten. Sílvia Navarro, gerent de l’aca-
dèmia Edukidschool de Caldes, ho 
explica així: “Per nosaltres és molt 
positiu. És veritat que Caldes és 

un poble petit i més o menys tots 
ens coneixem, però amb aquesta 
iniciativa aconsegueixes arribar 
a gent que no acaba de tenir clar 
el que fas, i d’aquesta manera ens 
donem una mica a conèixer”. 

Enguany s’ha celebrat la 16a 
edició de la Fira Botiga, prèvia a 
la temporada d’estiu. Després de 
tots aquests anys, l’esdeveniment 
és un referent i el més rellevant 
dels tres que s’organitzen al llarg 
de l’any. L’evolució en el temps no 
ha estat tant en l’organització sinó 
en l’adaptació dels comerciants se-
gons les circumstàncies socioeco-
nòmiques generals i les demandes 
dels compradors. “Algun comerç 
ens explicava que en les prime-
res edicions no es buscava tant la 
superoferta, però avui en dia es 
cerquen sobretot les promocions 
que ofereixen els diferents esta-
bliments”, deia Pineda en relació 
amb la valoració de la Fira.

cOMeRÇ | FIRA BOTIGA

Presentacions del 
futur Parc Termal 

PROcÉs PaRticiPatiU | PARC TERMAL CAN RIUS

Tot i la calor d’estiu, el diumenge 11 de juny es va celebrar  
la 16a edició de la Fira Botiga amb èxit de participació calderina

s’ha celebrat una nova fase de participació 
ciutadana amb el taller de reflexió i 
definició col·lectiva del futur parc can Rius

Redacció
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Isidre Pineda durant la darrera reunió de La Taula de Cooperació. > cEDIDa

taULa De cOOPeRació | SUBVENCIONS

50.000 € per a projectes de cooperació internacional
El dilluns 12 de juny es va celebrar 
l’exposició de les cinc propostes, 
provinents de Caldes Solidària i el 
Centre Democràtic, que opten a les 
subvencions d’enguany dedicades 
als projectes de cooperació al des-
envolupament i solidaritat amb els 
pobles més desafavorits, atorgades 
per l’Ajuntament de la vila i amb una 
dotació pressupostària de 50.000 €. 
La regidoria de Cooperació i Soli-
daritat i el Fons Català de Coope-
ració seran els responsables de la 
resolució de la convocatòria, i el re-
sultat s’anunciarà abans de les va-
cances del mes d’agost.

Propostes 2017

Aïn Sebaâ. Acompanyament de 
mares solteres i llurs infants, i 
inserció sociolaboral 
presentat per caldes solidària 
i promogut per IMa.

Karang-Educació 2016 de suport 
a la formació i a la inserció 
laboral de joves en medi rural
presentat per caldes solidària 
i promogut per la Fundació 
Escola solidària (FEs).

El projecte d’ampliació del Parc Termal de Can Rius segueix el seu 
curs amb l’última sessió de reflexió i participació ciutadana del 13 
de juny passat. Durant la jornada, els assistents van poder debatre i 
treballar sobre les dues propostes arquitectòniques que van superar 
el concurs d’idees per al futur Parc Termal, una superfície de 37.000 
metres quadrats que inclou el parc actual.
Durant la sessió, Daniel Tarregó, de l’assessoria Neòpolis, va exposar 
les dades recollides derivades de l’estudi quantitatiu i qualitatiu del 
procés participatiu en què la ciutadania de Caldes va expressar idees 
i reflexions, posteriorment il·lustrades en les dues propostes arquitec-
tòniques. “No es tracta d’escollir entre aquestes dues propostes que 
s’exposen en aquesta sessió, sinó d’escollir dos conceptes sobre els 
quals treballarem la proposta de Parc Termal”, especifica Isidre 
Pineda, regidor de Participació Ciutadana, Turisme i Termalisme de 
Caldes. Quatre van ser les propostes presentades al concurs d’idees 
per a la definició del projecte de Parc Termal i dues d’elles van ser les 
seleccionades: “Rehidratació termal”, de Raimon Brustenga Sunyer, 
Jan Wilbers i Josep Mª Campistron Campdepadrós; i “Transicions”, 
de l’arquitecte i paisatgista Joan Suñé Almenar. Després de la reco-
llida de dades i les presentacions arquitectòniques pertinents, una 
part de l’auditori es va distribuir en grups de treball per tractar les 
idees plantejades, i una altra part va debatre amb els regidors assis-
tents dubtes referents al projecte. Segons va informar l’Ajuntament, 
pròximament es faran públiques les conclusions del taller al web del 
consistori i als mitjans de comunicació locals i comarcals. 

Reconstrucció de Bhimphedi,
Nepal. Fase 2
presentat per caldes solidària i 
promogut per amics del Nepal.

STEM-Up! 
presentat per caldes solidària 
i promogut per la Fundació 
Escola solidària (FEs).

Projecte JA’AB d’edició col-
lectiva i foment de l’escriptura 
i la lectura a l’àrea Maia. 
presentat per l’ateneu, centre 
Democràtic i progressista.



Del 20 de juny al 03 de juliol de 2017   calderí / #06 PUBLicitat | 05



Del 20 de juny al 03 de juliol de 2017   calderí / #0606 | actUaLitat

er onzè any consecu-
tiu, Caldes de Mont-
bui s’adhereix al pro-
grama socioeducatiu 
de la Universitat Au-

tònoma de Barcelona, on 385 alum-
nes de 77 instituts públics gaudi-
ran del Campus Ítaca, totalment 
gratuït per als estudiants.
Enguany, Juan Pedro B., Aisha M., 
Ona M., Marc C. i Mario S. són els 
cinc alumnes de 3r d’ESO de l’Insti-
tut Manolo Hugué que viuran l’expe-
riència aquest mes de juliol. Els es-
tudiants han estat seleccionats per 
comissions formades des de l’Ins-
titut i l’Ajuntament de Caldes, te-
nint en compte diversos requisits. 
“S’han valorat perfils d’alumnes 
amb capacitat per seguir estudi-
ant, però que dubten d’ells matei-
xos”, deia Jaume Balart, director de 
l’institut calderí. 
Campus Ítaca és un espai de con-
vivència entre nois i noies de 15 
anys d’entorns diversos, que l’any 
vinent hauran d’optar entre acce-
dir al món laboral, cursar algun 
mòdul professional o estudiar el 
batxillerat. A través d’activitats 
lúdiques, acadèmiques i de suport 

Cinc alumnes calderins, escollits 
pel Campus Ítaca de la UAB

Fotografia de família dels alumnes que gaudiran del Campus Ítaca. > I. HIJaNO

a l’estudi, l’alumnat podrà accedir 
i conèixer diferents facultats de la 
universitat, tastant diverses dis-
ciplines que els puguin orientar 
en la seva propera decisió acadè-
mica. Balart hi afegia que “l’im-
portant del campus és, precisa-
ment, poder reorientar aquells 
alumnes amb poca autoconfian-
ça i obrir-los noves expectatives 
que tenen al seu abast”.  
Caldes de Montbui s’ha conver-
tit en un municipi fidel al pro-
jecte després d’haver-hi enviat 
76 alumnes en els deu anys de la 
seva participació. Durant el de-

eDUcació | CAMPAMENT D’ESTIU

Redacció
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Actuació musical en l’acte de cloenda de l’Aula de Caldes. > cEDIDa

aeUcM | CLOENDA

BiBLiOteca De caLDes | VIATGES

eDUcació | CONCURS

Fi de curs de l’Aula de Caldes 

Preparant els viatges d’aquest estiu amb la Viatgeteca 2017

“De cap a l’aigua”, el 
Gran Dictat d’enguany

El 7 de juny passat, els membres i 
organitzadors de l’Aula d’Extensió 
Universitària Delfí Dalmau i Arge-
mir de Caldes de Montbui van cele-
brar l’acte de cloenda del curs d’en-
guany a la Sala Noble de Can Rius. 
La jornada de tancament de la tem-
porada va començar amb la projec-
ció d’un vídeo sobre la importància 
de la simulació amb la supercom-
putació pels avenços científics, se-
guit de l’actuació musical a càrrec 

Amb l’arribada del mes de juny, i com 
ja és habitual, la Biblioteca de Caldes 
posa a disposició de tots els usuaris 
el gran projecte estiuenc, la Viatge-
teca 2017. Fins a la primera quinze-
na de juliol s’hi poden trobar dife-
rents accions i activitats, recursos 
informatius i tallers que permetran 
als calderins i calderines organitzar 
qualsevol tipus de viatge que tinguin 
en ment per a aquest estiu. 

El dijous 15 de juny, Les Cases dels Mestres va acollir companys, mes-
tres i familiars dels 16 alumnes seleccionats per participar en la ter-
cera edició del Gran Dictat calderí. Seguint la metodologia del con-
curs de TV3, l’Oficina de Català de la vila i l’Ajuntament de Caldes 
han organitzat, un any més, el Gran Dictat, dedicat, enguany, al lèxic 
en català relacionat amb el món de la natació. 
Un total de 16 alumnes de cinquè de primària de les quatre escoles de 
la vila (El Calderí, El Farell, l’Escola Montbui i Pia) van formar qua-
tre equips participants, dels quals el quart va resultar el vencedor, 
seguit dels membres del primer equip com a finalista. Tot i els pre-
mis rebuts (el joc de l’Enigmàrius i el llibre Els enigmes de la Verbi i 
el Mod de Màrius Serra, que es deixaran a la disposició de les esco-
les), tots els participants van rebre entrades per a ells i dos acompa-
nyants més per als banys públics El Safareig. 
Aquest ha estat el tercer any consecutiu que se celebra el concurs 
dirigit a alumnes de cinquè de primària de les escoles calderines, 
però el primer dedicat al lèxic de la natació. Les dues edicions ante-
riors van estar relacionades amb vocabulari de futbol (“Cinc contra 
cinc”), i enguany ha estat “De cap a l’aigua”, lèxic treballat conjunta-
ment amb el Club Natació Caldes i que pretén seguir treballant l’ús 
de la llengua catalana en l’àmbit escolar. 

del flautista Andreu Brunat i el pi-
anista José Manuel Martínez. Final-
ment, el públic assistent va gaudir 
d’un piscolabis a disposició de tots 
els socis i sòcies. 
En aquest darrer any, des de l’Au-
la de Caldes s’han impartit quinze 
conferències de la mà d’experts en 
economia, ciència, història i art..., a 
més de la realització d’una activi-
tat-taller d’iniciació al món del vi. 
A través de les diferents sessions, 

curs d’aquests anys, s’ha aconse-
guit una continuïtat d’estudis pos-
tobligatoris molt positiva: fins al 
2015, 45 dels 48 joves que hi van 
participar van accedir a estudis su-
periors reglats; entre 2013 i 2014, 
tots els alumnes (menys dos que 
van canviar de centre, i per això no 
se’n tenen dades) han continuat els 
estudis, així com els del 2015 i de 
l’edició anterior. El programa és to-
talment gratuït per a l’alumnat i el 
financen la UAB i el Grup Santan-
der. Els ajuntaments hi col·laboren 
assumint les despeses de l’estada 
dels seus ciutadans participants. 

l’organització ha volgut fer acces-
sible, especialment a la gent gran, 
l’actualitat cultural amb rigor aca-
dèmic i els coneixements universi-
taris. La pròxima temporada s’inici-
arà el 4 d’octubre amb una jornada 
de portes obertes per a tothom qui 
vulgui saber-ne més, on es presenta-
ran els nous temes que es tractaran 
i les noves propostes de sortides, vi-
sites i activitats previstes per al pro-
per curs 2017-2018. 

Les grans novetats de l’edició d’en-
guany són, d’una banda, el nou web 
del projecte, www.viatgeteca.cat, i de 
l’altra, l’obertura de l’equipament mu-
nicipal durant tot el mes d’agost, ex-
cepte la setmana del 14 al 20 pel pe-
ríode vacacional. “La programació 
de la Viatgeteca haurà acabat a 
l’agost, però durant aquest mes els 
usuaris podran fer ús dels recursos 
i serveis habituals de la Biblioteca”, 

diu Núria Puigivila, directora de la Bi-
blioteca Municipal de Caldes. 
Segons Isidre Pineda, regidor de Cul-
tura i Patrimoni de Caldes, “més de 
60.000 persones entren durant 
tot l’any a la Biblioteca i, per tant, 
dins d’aquesta intentem que passin 
coses que en dinamitzin l’activitat 
diària”. En aquest sentit, la Viatge-
teca és un important projecte dedicat 
a facilitar recursos per als viatjants.
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issabte passat va ser 
el gran dia per al Grup 
Relats, que va celebrar 
els 60 anys d’existèn-
cia amb una jornada 

de portes obertes a la seu central 
de la companyia, al polígon indus-
trial La Borda. En l’acte, on van as-
sistir treballadors i extreballadors, 
l’administrador únic, Pere Relats, 
va explicar les noves inversions i 
ampliacions del grup.

Els 60 anys d’història es van 
celebrar amb una festa en què la 
Colla Vella dels Xiquets de Valls va 

tenir el protagonisme central. Des-
prés dels discursos de Pere Relats i 
del director gerent, Oriol Relats, es 
va descobrir la nova escultura dedi-
cada a Vicenç Relats i Arimón, sig-
nada pel pintor i escultor figuerenc 
Josep Ministral. Amb el nom L’om-
bra del senyor Vicenç, l’escultura 
presidirà la primera planta de les 
oficines, com a homenatge al fun-
dador de l’empresa el 1957. 

Dedicada a l’elaboració de tubs 
aïllants elèctrics i tèrmics, fundes 
d’abrasió i juntes resistents a la 
calor i d’altres, l’empresa és pre-

sent globalment a 56 països, amb 
plantes a quatre continents i amb 
seus a Europa, Mèxic, el Marroc i 
la Xina i 259 treballadors. El Grup, 
que s’ha adaptat als temps canviant 
el model de negoci, ha fet una in-
versió de tres milions d’euros en un 
nou centre logístic automatitzat a 
Caldes, que permetrà millorar l’en-
torn productiu. “Aquesta inversió 
segueix l’aposta per l’automatit-
zació de l’empresa. És la punta de 
l’iceberg d’un total de 14 milions 
en millores inversores”, va expli-
car Pere Relats durant l’acte. 

Relats, 60 anys d’innovació industrial
Presentació de l’escultura dedicada a Vicenç Relats en l’acte de celebració dels 60 anys de l’empresa. > a. saN aNDRÉs

eMPResa | RELATS 

D

eMPResa | BIOSPHERE 

Dos establiments de Caldes de Montbui, l’Oficina de Turisme i Cicle 
Vital, se sumen al total de les 32 empreses i entitats del Vallès Ori-
ental adherides al projecte del compromís per a la sostenibilitat 
en destinacions Biosphere 2017. Coincidint amb l’Any Internacio-
nal de la Sostenibilitat, el projecte de suport turístic impulsat per 
la Cambra de Comerç i la Diputació de Barcelona incorpora aquest 
teixit empresarial treballant en la millora d’aspectes com el creixe-
ment econòmic i sostenible, la inclusió social i l’ocupació, l’ús efi-
cient dels recursos i la protecció ambiental, els valors culturals, la 
diversitat i el patrimoni, la seguretat del client i la satisfacció i fi-
delització. Les empreses adherides rebran sessions de formació 
al llarg d’aquest mes, i hauran signat el compromís per a la soste-
nibilitat adherint-se al paraigua de la destinació Costa de Barce-
lona, que aquest estiu haurà aconseguit la certificació Biosphere. 

Compromís per a la sostenibilitat

tv3 | CONCURS TELEVISIU

El programa televisiu “Divendres” de TV3 celebra les vuit tempo-
rades emeses amb un concurs sobre continguts i poblacions que 
s’han tractat al llarg dels anys d’emissió. El nou concurs, anomenat 
“Divendres per Catalunya”, de caire amè, desenfadat i divertit, es 
preveu que s’emetrà en directe del 3 al 21 de juliol, en el decurs de 
l’últim mes d’emissió del programa abans de l’estiu.
La productora del programa busca concursants, veïns/es i segui-
dors del programa que hi vulguin participar. Els que hi estiguin in-
teressats poden escriure a divendres@tv3.cat, facilitant el nom, la 
població, una fotografia i el número de telèfon, i explicant el motiu 
pel qual volen concursar-hi. Els participants optaran al premi de 
quatre caps de setmana, un per a cada demarcació de Catalunya.

Vols participar al “Divendres”?
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quests últims dies, el president Puigdemont 
va anunciar la tan esperada data i pregun-
ta del referèndum d’independència de Ca-
talunya:
el dia 1 d’octubre de 2017 anirem a respon-

dre la pregunta “Vol que Catalunya sigui un Estat indepen-
dent en forma de república?”. I la resposta és molt clara i 
ha de ser un SÍ rotund. Així ho va demostrar el poble ca-
talà anant a votar en massa el dia històric del 9N. 
D’aquella votació, en va sortir un mandat democràtic com-
promès amb el procés català per tal d’esgotar totes les vies 
de diàleg amb l’Estat espanyol. Però com tots sabeu, aquest 
diàleg no s’ha produït ja que Espanya ens ha tancat totes 
les portes on hem anat a trucar.
És per això que en el moment en què ens trobem hem 
d’agrupar esforços tots aquells partits polítics, entitats i 
persones a títol individual que volen que Catalunya esde-
vingui un Estat independent.
Tothom ha de tenir clar que tenim totes les eines per res-
pondre aquest repte que des de fa molts anys es vol acon-
seguir i celebrar un referèndum amb totes les garanties. 
Això sí, hem d’ésser prudents i valents alhora.
No ens han de fer por les amenaces ni el joc brut que fa 
l’Estat espanyol amb els arguments de la por. Tot és men-
tida i tenim tots els arguments per rebatre-ho a tothom 
qui vulgui.
Ara més que mai, hem d’estar al costat del president 
Puigdemont i del govern de la Generalitat de Catalunya, 
que han estat els que ens han portat fins on som ara: a les 
portes de la independència de Catalunya.

l passat ple ordinari, es va aprovar per unani-
mitat de tots els grups municipals una moció 
pel que fa a l’ús dels vehicles elèctrics al nos-
tre municipi. Així mateix, cal recordar que 
el juny de 2010 es va signar el Pla d’Acció per 

l’Energia Sostenible del municipi de Caldes de Montbui, 
que s’ajusta al pacte d’alcaldes i alcaldesses de la UE i se-
gueix la metodologia establerta des de l’Oficina Tècnica de 
Canvi Climàtic i Sostenibilitat. El pacte d’alcaldes i alcal-
desses compromet als municipis adherits a aconseguir els 
objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle mitjançant actuacions relacionades 
amb l’eficiència energètica i les fonts d’energies renovables.
En l’actualitat, i en relació amb el consum d’energia de la 
flota de vehicles municipals, el servei de recollida de la 
fracció orgànica i el rebuig dels residus municipals són els
principals focus de consum d’energia, seguit del servei de 
transport públic. Aquests dos serveis representen plegats 
pràcticament més del 80% del consum d’energia imputa-
bles a la flota, i un percentatge semblant pel que fa a les 
emissions de CO2 equivalent alliberades.
Cal que la compra de vehicles que faci aquest Ajuntament 
es faci seguint criteris de sostenibilitat ambiental. Reno-
vant progressivament la flota de vehicles de l’Ajuntament 
amb vehicles elèctrics.
Cal que el govern local promogui que la concessió del ser-
vei de bus urbà tingui en compte els criteris establerts en 
aquesta moció.
Cal un compromís ferm per avançar en l’abordatge de les 
causes que afecten la qualitat de l’aire atmosfèric del nos-
tre poble. Una bona qualitat de l’aire és una qüestió de salut 
pública i de qualitat de vida. El més important de firmar 
un pacte és complir-lo.

n la darrera publicació d’aquest diari, en un 
article firmat per l’equip de govern d’ERC, 
s’anomenava la nostra cap de llista, fent al-
lusió a la seva, nostra, forma de fer política i 
acusant-nos de realitzar “nova política’’ com 

a quelcom enganyós i fals. Ens agradaria reflexionar sobre 
què és per nosaltres fer política, amb l’etiqueta que s’hi vul-
gui posar. Tot polític hauria de decidir entre: cooperació 
o competència, voluntat de servei o afany de poder, mo-
dèstia o vanitat, compromís polític o oportunisme, trans-
formació social o manteniment de l’statu quo, llibertat de 
consciència o disciplina de partit, entre ètica de la respon-
sabilitat o de convicció... En definitiva, quins valors vol de-
fensar com a polític i no pas l’etiqueta que es vulgui penjar. 
Creiem en intensificar i fer èmfasi en la importància de 
la dignitat, la participació, la solidaritat, la denúncia de 
la desigualtat, invocar justícia, sensibilitat vers el poble, 
la demanda de transparència real i la denúncia de la cor-
rupció. Aconseguir una democràcia de baix a dalt i no de 
dalt a baix com molts partits polítics continuen defensant. 
Cal treballar per fer realitat que el protagonista de la nos-
tra democràcia sigui el poble i no pas una política pro-
fessional. Cal fer emergir amb força l’ètica, escoltar l’opi-
nió del poble i no només fer sentir la del propi govern. 
Cal preguntar als nostres veïns i veïnes què és priori-
tari i important per a ells/es i per al municipi, i a partir 
d’aquí, promoure que puguin participar tant com vul-
guin en les decisions. No creure que la participació ciu-
tadana neix de la imposició d’una idea i després dei-
xar que el poble decideixi quines floritures posar-hi. 
 
Cal defensar una participació real i transparent.

questes últimes setmanes s’han fet unes prospec-
cions arqueològiques a la plaça de la Font del Lleó 
amb l’objectiu d’aclarir i documentar la història 
mil·lenària que tenim sota terra, abans de dur-hi 
a terme les obres de remodelació. Aquesta inici-

ativa ha estat un encert, ja que mai s’havia obtingut tanta infor-
mació. Ara sabem que Caldes de Montbui (Aquae Calidae, com 
l’anomenaven els romans) era un referent termal de l’Imperi 
romà, amb les piscines més grans de la península Ibèrica. També 
hem pogut incorporar al nostre patrimoni històric la gran troba-
lla d’un cap de marbre blanc d’una deessa de la salut o de l’aigua 
(encara s’ha d’aclarir) en molt bones condicions de conservació, 
que fa uns dos mil anys que reposava sota terra. Hem fet una fo-
tometria que ens permetrà fer unes reproduccions en 3D i fer vi-
sites al voltant i a l’interior de les termes romanes tal com eren 
fa dos mil anys, a part de la construcció d’una maqueta a escala 
de les instal·lacions anteriorment mencionades.
Alguns calderins i calderines s’han preguntat per què s’han tor-
nat a cobrir les restes arqueològiques en comptes de deixar-les a 
la vista, cobertes amb un vidre especial... Nosaltres també hi hem 
pensat, ens hem assessorat abans de tapar-les i les explicacions 
són les següents: 1) El vapor de l’aigua calenta entelaria el vidre i 
corrompria l’estructura metàl·lica que aguantaria la superfície. 2) 
Aquesta estructura de suport hauria de ser de grans dimensions 
per poder resistir el pes de les persones i els vehicles de serveis i, 
per tant, hauria de pivotar sobre fonaments de formigó, que al ma-
teix temps haurien de reposar sobre les restes romanes i això les 
podria malmetre. 3) La superfície que permetria veure el fons es 
ratllaria amb l’ús, perdria les propietats translúcides i, quan es mu-
llés per la pluja, seria molt relliscosa i podria provocar accidents.  
Per totes aquestes consideracions tècniques, hem cregut que 
el més raonable és conservar les restes sota terra perquè no es 
malmetin, ara bé, traient el màxim profit de tota la informació 
recollida i mostrar-la amb l’ajuda de la tecnologia. Així també po-
drem gaudir d’una plaça renovada i accessible per a tots els usos, 
mantenint-la amb la vida i el bullici sociocultural.

olem acollir” va ser el lema que va encapça-
lar el passat mes de febrer una manifestació 
en la que més de 160.000 persones d’arreu 
de Catalunya reclamaven dignitat i acollida 
per les persones refugiades al nostre terri-

tori, convertint-se en la manifestació més nombrosa d’Europa 
en defensa de l’acollida i en defensa dels drets humans. Molts 
moviments socials i polítics reclamem des de fa dos anys que 
el nostre país obri les seves portes a les persones refugiades 
que fugen de la guerra i la persecució i que de la mateixa ma-
nera es garanteixin vies segures per aquestes.
A Caldes hem debatut i aprovat mocions sobre aquesta crisi 
humanitària que afecta a milions de persones que busquen 
forçosament una nova vida. Agafant així un ferm compromís 
a la nostra vila per a la acollida de persones refugiades, que 
un cop més s’espera veure reflectit en fets i no només en pa-
raules. Mentre el govern local d’ERC diu fa mesos que tot està 
llest per a què les persones refugiades s’instal•lin a Caldes i 
senyala com a únic culpable el govern estatal del PP i la seva 
falta de paraula vers al compromís d’acollir 17.337 persones (a 
menys de 100 dies de la data límit no s’ha complert ni el 9% de 
l’acord). La veritat és que el nostre Ajuntament no té capacitat 
per acollir. Tenim protocols i s’ha format personal de Serveis 
Socials en la matèria, però res d’això té sentit si no ve acom-
panyat d’una ajuda i medicació real a l’hora de buscar allot-
jament. Bàsicament perquè és la primera necessitat de qual-
sevol persona refugiada per poder començar a integrar-se al 
municipi i crear la seva nova vida.
Deixem d’escudar-nos, no podem donar la culpa a Madrid per 
la seva nefasta gestió i que quan tenim la possibilitat de fer re-
alment alguna cosa, acomodar-nos i aferrar-nos als inconven-
tients (com la falta de parc immobiliari a Caldes) en comptes 
de fer un esforç  per complir amb els nostres compromisos 
adquirits en plens, però encara més importants, els nostres 
compromisos més humans.

Data: 1 d’octubre; resposta: sí

Caldes poble acollidor El més important de signar un 
pacte és complir-loMínim comú denominador!

Etiquetant...
PDeCAT Caldes de Montbui

PPC Caldes de Montbui

Som Caldes

Units per Caldes

ERC Caldes de Montbui

PSC Caldes de Montbui

A

“V

E A

Era fa dos anys que es va iniciar el mandat ac-
tual. Valorar aquest període de la vida política 
calderina sense fer esment al pàrquing de les 
Hortes seria obviar el tema que ha esdevingut 
central i, per què no dir-ho, únic a la nostra vila. 

Estem sens dubte, doncs, davant d’una política monotemàtica.
Que si el pàrquing es fa en una zona d’especial protecció, que 
afecta un espai amb una importància cabdal per al nostre 
poble, que si l’adjudicació de l’obra pot acabar sent un verita-
ble desgavell... Són moltes les preguntes que es plantegen da-
vant de la tossuderia de l’equip de govern. 
Però avui, valorant l’acció política d’aquesta meitat de mandat, 
no ens agradaria entrar en petits detalls, sinó anar a buscar 
el mínim comú denominador (MCD) que defineix, denomina 
i domina la nostra política local.
Aquest MCD és: l’alcalde no hi és.
Ep!, això no vol dir que no tinguem alcaldes accidentals..., en 
tenim d’accidentalitat..., tota la que vulgueu i més.
Així doncs, resulta que una persona que és escollida per ser 
alcalde sembla que no vol ser-ho. Diem sembla, ja que el joc 
de la deducció lògica sempre és imperfecte, però si ens afer-
rem als fets (a la trista realitat) no podem concloure res més 
que al Sr. alcalde no li agrada, no vol ser alcalde, i li és igual 
ser-ho, mentre pugui fer altres coses (Europa) que sí que li 
agraden i que són el que realment el motiven.
Això ja ho sabíem. En cap cas va negar durant la campanya 
electoral que marxaria a Europa. Però no és ben cert que no 
va trigar gens a agafar altres responsabilitats que l’allunyari-
en del nostre poble.
Tot és legal. Amb alcaldes accidentals i amb delegacions de 
responsabilitats i funcions, tot enllestit. Però és legítim? Volem 
dir, això és un alcalde amb majúscules? 
…

A

L’arqueologia de la plaça del Lleó

>Podeu llegir l’article sencer a www.calderi.cat
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Primer de tot vull felicitar el Calde-
rí  pel seu rumb editorial, que va om-
plint espais buits de la vida calderina. 
També, vull agrair la referència que 
fa Jordi Rius sobre l’escriptor ter-
rassenc Ferran Canyameres (1898-
1964), el meu pare, en parlar de la 
seva monografia El Vallès, vigor i 
bellesa i de la “singularitat del ter-

“L’aparcament de les Hortes ser-
virà per resoldre els problemes 
d’aparcament al centre de Caldes.” 
Aquesta afirmació l’han repetida 
reiteradament l’equip de govern de 
Caldes, l’alcalde i diversos regidors. 
Nosaltres, revisant el projecte  i el 
seu impacte, vàrem veure que aquest 
objectiu no es compliria i  que, per 
tant, el projectat aparcament no re-
soldria cap problema, i a sobre tin-
dria uns costos mediambientals i 
econòmics enormes i irreversibles.
El 17 de febrer passat vàrem en-
trar una instància a l’Ajuntament 
en què exposàvem els nostres càl-
culs d’espais d’aparcaments i la nos-
tra avaluació de l’impacte del pro-
jectat pàrquing de les Hortes sobre 
aquests llocs.
En data 22 de maig, 90 dies des-
prés de la pregunta, l’Ajuntament 
ens ha respost per escrit. Tenim la 
resposta a disposició de qui la vul-
gui consultar. 
El regidor d’Espais Públics i Soste-
nibilitat reconeix coses molt impor-
tants que reproduïm textualment 
(inclòs un error aritmètic que hi ha 
a la resposta de l’Ajuntament):
1) “La vila té un superàvit general 
de places d’aparcament.”
2) “El balanç real és la supressió 

Hores de prova i de 
retrobament

L’Ajuntament de Caldes reconeix: “el pàrquing de les Hortes 
no augmentarà les places d’aparcament del centre”

> Montserrat canyameres

> Plataforma salvem les Hortes

reny de Caldes” bo per a les cireres.
Aprofitaré l’avinentesa per destacar 
que aquests dies he pensat molt en el 
meu pare, arran del tancament de la 
presó Model, perquè no he pogut dei-
xar de recordar l’estada que hi va fer, 
per raons polítiques, als anys 1954 i 
1958. Els nombrosos comentaris, 
anècdotes i imatges que han divul-
gat els nostres mitjans de comunica-
ció m’han catapultat als anys en què 
vaig viure la tragèdia que va sacse-
jar la meva família, quan la Brigada 
Social va arrestar-lo i empresonar-lo.
Després de vint dies passats als ca-
labossos de la Jefatura de la Via La-
ietana, i quan ja pensàvem que el 
deixarien anar, van traslladar Fer-
ran Canyameres, escriptor, editor 
i home de lletres català, a la presó 
Model. Però allò que sobretot m’em-
peny a divulgar-ho, és que durant la 
seva estada en l’un i l’altre lloc va 
escriure poesia. Un plec de poemes 
que va titular Hores de prova i de 
retrobament, que recull, un per un 
i dia a dia, aquells moments doloro-
sos passats en la solitud d’una cel·la 
i en un ambient insòlit i malastruc.
Aquest recull va ser editat el 1993 
per Columna Edicions, en el tercer 
volum de l’Obra Completa, aparegu-
da al llarg dels anys 1990. No crec pas 
que existeixi un testimoniatge poètic 
semblant sobre la presó Model, tan 
dens i tan líric, escrit per un escrip-
tor que ha excel·lit en altres bran-
ques de la literatura catalana com el 
periodisme, el conte, la novel·la, l’as-
saig, la biografia i les memòries.

de 146 places lliures al carrer i la 
creació de 148 en aparcament so-
terrat; és a dir, es perden dos pla-
ces d’aparcament lliure.”
D’aquesta manera l’Ajuntament 
dona la raó als nostres arguments 
i reconeix que, malgrat que ha re-
petit insistentment que la finali-
tat del pàrquing era augmentar 
les places i solucionar un proble-
ma pràctic, això no serà així. Ara 
accepten que desapareixeran pla-
ces d’aparcament. 
O bé s’ha tractat d’un engany delibe-
rat, o bé, el que és pitjor, l’equip de 
govern no sap el que vol. Potser sí 
que sap el que vol, però no ho vol dir.
Per què, doncs, tot aquest enre-
nou? Malmetre de forma irrever-
sible sòl agrícola protegit i el seu 
entorn, per què?
I ara encara emboliquen més la 
troca, quan afirmen que el nom-
bre de places d’aparcament no 
augmentarà, però amb un sistema 
de pagament que forçarà les rota-
cions dels vehicles (aparcament 
màxim d’una hora i mitja), al final 
podrien aparcar-hi 540 cotxes més 
cada dia. Ja explicarem en un arti-
cle posterior que aquesta avaluació 
tampoc és correcta.
Us imagineu el que això signifi-
ca d’augment del trànsit de cot-
xes al centre de Caldes? Perquè es 

tracta de 540 cotxes més, és a dir: 
sense comptar els que aniran al 
pàrquing. Aquest embolic de cot-
xes buscant places d’aparcament 
és “el poble que volem”?
Un altre pas enrere en la sosteni-
bilitat i la mobilitat, en la prioritza-
ció del vianant davant dels cotxes, 
malgrat que oficialment es digui 
tot el contrari.
Quin és l’objectiu real de construir 
el pàrquing? Per què i qui té tant 
d’interès a gastar-se tres milions, 
que són els nostres impostos? 
Encara som a temps d’evitar-ho.

Diumenge passat, els carrers del 
nucli antic de Caldes van lluir aco-
lorides catifes de flors, en motiu 
del Corpus Christi d’enguany. Les 
enramades són expressions carac-
terístiques de la festivitat, molt 
habituals en poblacions catalanes 
com la vila termal, on veïns, veïnes 
i visitants van poder contemplar 
les diverses obres d’art naturals.

Corpus Christi al 
nucli antic

Foto de la setmana

La catifa de flors situada al c. Major.
> @VIuElcascaNTIc 
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El 10 de juny va tenir lloc la cloenda de la 29a edició del concurs de teatre amateur i el lliurament dels 36 premis

Lapsus Teatro s’enduu el primer 
premi popular al TACA’M 2017

A

Participants i guanyadors dels premis atorgats en l’acte de cloenda del TACA’M 2017. > cEDIDa

Balladors i balladores de sardanes en el 38è Aplec conjunt Caldes-Palau. > aBul FazIl

teatRe | TACA’M

El 1851 s’intuïa la ubicació de la ‘natatio’ recentment documentada
Arran de les intervencions arqueològiques de la plaça 
de la Font del Lleó, amb motiu de la seva reurbanitza-
ció, Caldes viu un moment d’intensos descobriments. 
Després de la important troballa del cap d’una escul-
tura romana de mabre blanc i d’una nova piscina ro-
mana al subsòl de la plaça, en un plànol de l’any 1851, 
recuperat i custodiat per l’Arxiu Històric Municipal, 

ja apareixia un dibuix aproximat de la natatio roma-
na documentada durant les actuals excavacions a les 
Termes Romanes. 
D’ell es dedueix que el 1851 no es disposava d’un co-
neixement exacte de la ubicació de les restes roma-
nes, però sí que es tenia un coneixement aproximat 
dels vestigis.

Redacció

mb un total de 700 
espectadors acumu-
lats en les vuit repre-
sentacions teatrals 
d’enguany, TACA’M, 

concurs de teatre amateur de Caldes 
de Montbui, va finalitzar la seva 29a 
edició amb el tradicional sopar i l’en-
trega de premis el 10 de juny passat. 

A les 21 h va començar l’acte a 
la Sala Noble de Can Rius, un esde-
veniment per a la trobada i un espai 
d’intercanvi entre tots els partici-
pants i El Centre, i amb l’assistència 
de l’alcalde, Jordi Solé, i la regidora 
de Comunicació, Núria Carné. 

Una cinquantena de grups van 
fer arribar les seves obres per parti-
cipar en el concurs, i vuit han estat 
les representacions teatrals viscudes 
entre el febrer i el març passat a Cal-
des de Montbui. Durant l’acte, es va 
fer el lliurament de 36 premis, repar-
tits en quinze categories diferents, 
que valoraven la millor interpreta-
ció masculina i femenina, millor in-
terpretació secundària, presentació 
escènica, caracterització, so, direcció 
escènica, millor obra..., i la més espe-

rada, la votació popular. En aquesta 
última categoria, el públic assistent 
a les representacions hi va tenir un 
paper decisiu, perquè va ser l’encar-
regat de puntuar cadascuna de les 
obres, amb la qual cosa en resulta 
el “premi jurat popular”. Enguany, 
la més valorada ha estat l’obra Vie-
jas, viejas, viejas de Lapsus Teatro, de 
Palència, escrita i dirigida per Con-

Primers premis  taca’M 17

- Interpr. masculina: Sergi Marcos
(Bruno a smiley, una història d’amor)

- Interpr. femenina: Ester Roca 
(Rose Filipescu a pigmalió)

- Interpr. secundària masculina: 
Josep M. Fitó (diversos a T-10)

- Interpr. secundària femenina: 
Ángeles Aregall (Victòria a pigmalió)

- Votació popular: “Viejas, viejas, 
viejas”, de lapsus Teatro

- Pres. escènica: “El somni d’una nit
d’estiu”, de Grup Teatre Tàndem

- Caracterització: A. Llenas, M. Serra 
i S. Navarro, de Grup de Teatre 
Tàndem, a somni d’una nit d’estiu

- Il·luminació: Miquel Contel 
i Jeroni Oller a la fam

- Especial Jurat: Joan Cuscó 
per la santa paciència, salvant 
una obra que venia perduda

- Coherència: “Cansalada cancel·lada”
- Programa de mà: “Viejas, 
viejas, viejas” de lapsus Teatro

- Direcció escènica: Conchita 
Santiago (Viejas, viejas, viejas)

- Millor obra: “Smiley, una història 
d’amor” (Grup Teatre de sant Hipòlit) 

chita Santiago. Com a millor obra, 
el premi ha estat per a Smiley, una 
història d’amor del Grup Teatre de 
Sant Hipòlit; la millor interpretació 
masculina ha estat per a Sergi Mar-
cos de la mateixa obra, i la millor in-
terpretació femenina, per a Ester 
Roca per Pigmalió de Pierrot Tea-
tre de Centelles. 

Així ha conclòs aquesta edició 

del TACA’M, certamen consolidat 
arreu de Catalunya que al llarg de 
la seva trajectòria ha estat premiat 
amb destacats guardons. El 1995, va 
rebre el premi FAC (Federació d’Ate-
neus de Catalunya) per la seva crea-
tivitat en arts escèniques, i el 2004, 
El Centre, col·lectiu responsable de 
l’organització del concurs, va rebre el 
premi internacional Mundo Teatre. 

saRDanes | 38è APLEC CONJUNT CALDES-PALAU

38 anys d’agermanament
El diumenge 11 de juny passat va tenir lloc, 
al Parc de Can Rius, la 38a edició de l’Aplec 
conjunt entre Caldes i Palau, que s’organit-
za els anys senars a la vila termal i els anys 
parells al poble veí. Enguany, i mantenint 
el format de les darreres edicions, l’acte 
es va celebrar al llarg de tota la tarda, des 
de les 16 fins a les 22 h, en forma de triple 
ballada. Les sardanes van ser interpreta-
des per les cobles Mediterrània, Marinada 
i Ciutat del Llobregat. 
Les dues primeres cobles van interpre-
tar conjuntament la sardana “Aplec Con-
junt” de J. Auferil, emblema de l’esdeveni-
ment. Com ja és tradició, es va dur a terme 

el concurs de colles improvisades, al qual 
van participar quatre anelles. Les colles 
van poder gaudir de cava i coques, gentile-
sa d’Espiga d’Or i Pa Artesà, el sorteig del 
pernil i la botifarrada popular. L’organitza-
ció, l’Agrupació Sardanista Calderina, des-
taca que “el dia climatològicament esplèn-
did va fer possible un aplec amb molt bon 
ambient, però va sorprendre la poca aflu-
ència de públic, en comparació amb edi-
cions anteriors”. Probablement, la causa 
principal sigui la coincidència amb altres 
actes el mateix diumenge, per la qual cosa 
l’Agrupació es planteja modificar la data de 
l’acte de cara a edicions posteriors.
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Inauguració de l’exposició “Interior-exterior/Exterior-interior” de pintura
a El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista de Caldes. > I. HIJaNO

Fent pinya en l’actuació dels Escaldats a Caldes. > ÀNGEls ÁlVaREz

Mirades per veure el món
eXPOsició | PINTURA

El divendres 16 de juny passat, a 
les 19.30 h es van obrir les por-
tes de la nova exposició que acull 
El Centre, Ateneu Democràtic i 
Progressista a la seva Sala d’Ex-
posicions. En la mostra, que 
porta per títol “Interior-Exteri-
or/Exterior-Interior”, es recullen 
més de 40 pintures de diferents 
artistes, les quals vinculen dos 
espais: un d’interior i un altre 
d’exterior. La proposta es basa 
a mostrar dues mirades (una de 
focalitzada i una altra de desen-
focada) i dues pinzellades des de 
les quals expressar-ho tot. “Des 
d’un espai, en veus un altre; les 
pinzellades serveixen per enfo-
car un espai i desenfocar l’al-
tre”, afegeix a l’explicació de la 
proposta artística Marta Caste-

lar, del grup organitzador, La Mà 
del Tintorer de la Garriga. Els 
41 artistes que firmen la mostra 
presenten un quadre cadascun, 
englobats dins la mateixa temàti-
ca que presenten enguany a Cal-
des de Montbui. Castelar, en la 
presentació oficial de l’exposició i 
davant dels assistents a l’acte, va 
agrair la perseverança i l’esforç 
dels 41 artistes durant el decurs 
dels tallers que realitzen, i va re-
cordar que l’exposició es dedica 
a l’A. F., “una excel·lent alum-
na i persona que ens ha deixat 
aquesta primavera”, deia Cas-
telar emocionada i entre aplaudi-
ments. L’exposició podrà ser vi-
sitada fins al 16 de juliol a la Sala 
d’Exposicions d’El Centre i amb 
l’entrada gratuïta. 

Aquest diumenge, 11 de juny, les 
actuacions a Caldes eren més que 
nombroses. En un dia calorós de 
prèvia temporada estiuenca, els 
Escaldats van celebrar la Diada de 
Primavera, coincidint amb la jor-
nada comercial de la Fira Botiga a 
l’avinguda Pi i Margall.
L’acte va significar la millor actua-
ció de l’any dels Escaldats i la pri-
mera a Caldes de Montbui, con-
cretament a la plaça de Catalunya, 
després d’un canvi d’ubicació per 
problemes logístics, ja que prime-

La millor actuació dels Escaldats
casteLLeRs | DIADA DE PRIMAVERA

Els calderins van celebrar la tradicional Diada de primavera, amb les 
colles dels Margeners de Guissona i els castellers de cerdanyola

ment, els Escaldats van deleitar el 
públic amb dos pilars de quatre, i 
les colles convidades, amb un pilar 
de quatre cadascuna. Seguida-
ment, en la primera ronda, els de 
Caldes van pujar una torre de sis, 
la tercera de la temporada. Des-
prés, els de Cerdanyola van fer un 
tres de set mogut, i els Margeners, 
un tres de sis clavat. En la segona 
ronda, els locals van fer un cinc 
de sis, el primer d’aquest any; els 
de Cerdanyola van seguir amb un 
quatre de set molt ben plantat i, 
per acabar, els de ponent van des-
carregar un tres de sis amb agulla. 
En la ronda final, els Escaldats van 
fer un quatre de sis amb agulla, els 
de Cerdanyola van seguir amb un 
tres de set amb agulla molt celebrat, 
la millor construcció de la jornada, 
i finalment els Margeners de Guis-
sona van tancar l’acte amb un qua-
tre de sis. Als pilars finals, els Escal-
dats i els de Cerdanyola van pujar 
un pilar de cinc cadascú, i els Mar-
geners van fer un pilar de quatre. 
Segons el comunicat de la colla de 
Castellers de Caldes, Gusti va as-
sumir les funcions de cap de colla 
en absència d’en Dídac. El respon-
sable va valorar haver fet la mi-
llor actuació dels Escaldats de 
l’any, tot i que va fer esment a la 
necessitat de la recuperació de la 
gamma dels castells de set. “Hi 
som a prop”, deia en Gusti se-
gons el mateix comunicat publi-
cat al web dels Escaldats.   

rament s’havia previst a la plaça de 
l’Àngel i a continuació de l’avingu-
da Pi i Margall, on s’ubicaven les 
nombroses parades de la Fira Bo-
tiga d’enguany.
En la jornada, els calderins van 
comptar amb la col·laboració i l’ac-
tuació dels Margeners de Guisso-
na, vestits amb camisa de color 
marró de terra mullada, i els Cas-
tellers de Cerdanyola, amb camisa 
de color verd clar. 
L’actuació va començar amb els 
pilars d’inici en què, simultània-
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Xavi passarrius ha fet un equip guanyador, encomanant 
compromís per aconseguir el títol i l’ascens a Divisió d’Honor

Una temporada 
de somni pel CN 
Caldes Futsal

FUtBOL saLa | BALANç

L’atleta calderí del CN Caldes va participar en la cursa celebrada a 
Pineda de Mar l’11 de juny passat, competició de 10 quilòmetres on 
Palomeras va aconseguir la 2a posició en la general. En la catego-
ria femenina, Vanessa Olmos va quedar en 4a posició, seguida de 
la seva companya Mercè Puigdueta. El mateix dia i en el Campi-
onat de Catalunya de veterans, el calderí Manolo Romero va que-
dar en 2a posició i José Ripoll, en la 3a, dins les seves categories. 

Joan Palomeras i atletes del CN Caldes segueixen sumant podis
D’altra banda, l’atleta M. Ángeles Garcia va participar en la Cursa 
Contra el Càncer celebrada a Sabadell, on va aconseguir la 3a po-
sició de la general. No és cap novetat que aquests atletes calderins 
sumin podis. Palomeras va aconseguir la victòria absoluta en la 
cursa “Els 10 de Santa”, el 4 de juny passat. Olmos va classificar-se 
en 3a posició, i els atletes Puigdueta, Garcia, Romero i Ripoll van 
classificar-se en 1a posició en les seves categories. 

mb un total de 22 
victòries, un empat i 
només tres derrotes, 
l’equip del tècnic 
Xavi Passarrius va 

fer aquesta temporada un salt de 
qualitat esportiu arrasant al grup 
1 de Primera Catalana, divisió que 
va assolir després de descendir fa 
dues temporades des de la Divisió 
d’Honor Catalana.

Passarrius, que a finals de la tem-
porada 2015-2016 deixava la ban-
queta del Cat-Gas Santa Colo-
ma després de cinc temporades 
a l’elit, aterrava al CN Caldes, on 
alguns coneguts i amics “van ofe-
rir-me fer-me càrrec del primer 
equip, on van donar-me garanti-
es de treballar bé des de la base”. 
Amb l’equip de la temporada ante-
rior i algunes baixes, aquesta base 
se centrava en jugadors de Caldes, 
una identitat que el tècnic no ha 
volgut perdre.
La identitat, la feina i l’esforç van 
permetre que l’equip es plantés als 
quarts de final de la Copa Catalu-
nya, una fita que pocs equips de 
Primera Catalana han aconseguit, 
però va caure contra el CFS La 
Unión als penals, en un partit èpic.

Quin balanç fas d’aquesta 
temporada?
Ha estat una temporada excel·lent. 
Estàvem centrats en la Lliga i l’as-
cens, tot i no ser un objectiu ini-
cial. Ho teníem present, però fer-
ho com a campions i amb diverses 
jornades d’antelació era impensa-
ble. Després, la Copa Catalunya, on 
vam viure aquest ambient; el fet 
que el poble hagi recolzat l’equip 
és d’agrair. L’esforç dels jugadors 
va ser molt bo i caure als penals 
després de tenir el partit dominat 
per 4-1 va ser dur.

Com es fa un equip campió?
No ho sabem, però el que vam fer 
des del primer moment va ser fer 
entendre la nostra filosofia per 
encaminar les coses. La confian-
ça, l’ambició i les ganes de treba-
llar dels jugadors ens ha portat on 
ens ha portat.

I amb una àmplia base de 
jugadors de Caldes...
Pràcticament tots els jugadors són 
de Caldes, amb el reforç d’algun de 
fora. L’objectiu era que tothom vin-
gués a entrenar diàriament, que hi 
hagués compromís i que tothom 
gaudís. Com que no teníem l’objec-
tiu de l’ascens en ment, vam poder 
treballar amb el que teníem.

A
albert san andrés

Xavi Passarrius i Sílvia Jorquera al pavelló del Bugarai durant l’entrevista del Calderí. > a. saN aNDRÉs

I quin era l’objectiu?
La nostra feina era recuperar la 
il·lusió dels jugadors. Els costava 
molt entrenar i a l’hora de com-
petir era difícil. Hi ha jugadors 
amb qualitat i nosaltres no és que 
fem miracles tampoc. Però aquest 
any, s’ha demostrat el que poden 
donar ja que només els hem hagut 
de conduir.

Com arriba un entrenador d’elit 
a Caldes?

“La nostra feina ha estat 
recuperar la il·lusió dels 
jugadors. els costava 
molt entrenar i a l’hora de 
competir era difícil”

Xavi Passarrius
Entrenador del cN caldes Futsal

Coneixia el Javi Reyes, coordina-
dor de l’equip femení de futsal, i 
a finals de temporada venia a fer 
un clínic als entrenadors. Em tro-
bava sense equip, van oferir-me el 
lloc mig de broma i vaig prometre 
que els ajudaria a trobar un entre-
nador. Les ofertes que van arribar 
de l’estranger –com ara d’Itàlia i 
Croàcia– no em van convèncer i 
l’únic club que es va asseure a par-
lar amb mi seriosament va ser el 
CN Caldes Futsal.

Què et va seduir del Club Natació?
És un club que deixa treballar, 
amb molta il·lusió i ganes, i amb 
molt interès per mi. El club sem-
pre s’ha portat molt bé amb mi i 
em venia de gust desconnectar del 
món professional, amb un projecte 
ambiciós com aquest.

I vas decidir renovar una tempo-
rada més...
Ho vam valorar amb la Sílvia. El 
club tenia moltes ganes que ens 
quedéssim. Teníem diferents op-
cions però vam decidir quedar-nos. 
Hi ha un projecte molt important 
del club i volem oferir la nostra 
ajuda per aconseguir-ho. Intenta-
rem mantenir el grup del primer 
equip i reforçar-lo bé. No ens tor-
narem bojos, perquè no volem fer 
un equip potent de gent de fora.

La Sílvia Jorquera, assistent del 
Xavi a la banqueta, és una roda-
mon d’aquest esport i després de 
passar per les banquetes del CFS 
Prosperitat barceloní, el Castell-
defels i el Sant Joan, va arribar al 
Club Natació amb només 30 anys.

Com és acompanyar un mite de 
les banquetes?
Feia anys que ens coneixíem, d’en-
çà que jugava a futsal. El Xavi és 
un referent a nivell d’entrenador, 
que aporta molt. Fa anys que em 
fixo en la seva feina, però aquest 
últim any ha estat un aprenentat-
ge molt més gran.

Es fa difícil entrenar un equip 
d’homes a aquest nivell?
Sempre he entrenat masculins en 
diverses categories i ja havia por-
tat el sènior del Castelldefels; per 
això no em ve de nou. El Xavi ho va 
deixar molt clar des del principi i 
l’equip va reaccionar molt bé des 
del començament. Sempre tens la 
mirada de ser la segona, però te-
nint el Xavi al costat és normal.

I és difícil substituir-lo?
És molt difícil, però s’ha d’estar a l’al-
tura i intentar que els jugadors confi-
ïn en tu igual que ho fan amb ell. La 
predisposició és molt bona per part 
dels nois i no tenim mai problemes.

El cos tècnic, que es quedarà una 
temporada més a Caldes, vol acon-
seguir de l’equip un bon rendiment 
de cara a la pròxima temporada, 
intentant ser la revelació del cam-
pionat i fer un bon any a la Divisió 
d’Honor catalana. Així, es vol se-
guir progressant i potser sorpren-
dre tothom i ascendir per segon 
any consecutiu.
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Nedadors del CN Caldes amb els seus corresponents diplomes en la competició catalana. > cN calDEs

Roger Castellvell amb el CF Caldes. >T. caNyaMERas

Després de certificar la salvació de la categoria, el CH Caldes ja treba-
lla de cara a la pròxima temporada i el 7 de juny va presentar a la seu de 
Recam Làser un dels nous jugadors d’aquesta temporada: Ferran Rosa, 
un experimentat jugador que aportarà experiència al planter d’Eduard 
Candamí. Sorgit del planter del Palau i del FC Barcelona, on va arribar 
amb 14 anys, amb 19 debutava amb el Vilafranca en l’OK Lliga. Posteri-
orment el golejador va militar al San Antonio de Pamplona a Primera 
Divisió i al GEiEG gironí, passant tres temporades al Calafell en la màxi-
ma competició. L’últim equip va ser el Noia Freixenet, on ha jugat dues 
temporades de Lliga i Copa Cers. Rosa ha estat el segon màxim goleja-
dor del conjunt de l’Alt Penedès aquesta temporada amb 13 gols. “Puc 
aportar experiència, ja que he viscut situacions de tot tipus”, va ex-
plicar el jugador de 27 anys. “És un fitxatge jove en línia amb els ju-
gadors del nostre equip”, va explicar el president del CH Caldes, Pere 
Barrios. El màxim responsable de l’equip també va parlar de la tempo-
rada vinent i va dir que “no patir serà difícil. Entrem a la tercera tem-
porada a l’OK Lliga i participar en una fase final europea ens ha en-
senyat molt. Volem aspirar a jugar la Copa del Rei, ja que ara tenim 
un equip més veterà”. 
“Ja vam voler fitxar el Ferran fa dos anys. Ja el coneixia de la base i 
ens pot aportar molta experiència i completar el nostre procés d’apre-
nentatge en alguns aspectes”, afegia Candamí. > albert san andrés

El CF Caldes té quasi tancada la plantilla per a la propera 
temporada, en què buscarà tornar a Segona Catalana. El 
club de la vila termal ha renovat jugadors com Quim Ruiz, 
Kevin Caballero, Marcelo Villegas i Carlos Rodríguez, i fut-
bolistes de la casa com Marc Ortega, Guillem González i 
Carlos Martínez. A l’espera d’algun reforç més, el conjunt 
de Marc Fortuny ha incorporat el migcampista Roger Cas-
tellvell, que torna per ser de nou un dels referents, i un altre 
jugador medul·lar com Gerard Sánchez, sorgit del planter 
del CF Caldes. A més a més, el club celebra aquest dijous 
les eleccions a la presidència i la junta directiva. Xavi Or-
tega, únic candidat a la presidència, serà proclamat de nou 
president el dia 22 de juny. > toni canyameras

FUtBOL | CF CALDES

Quinzena posició en la Final Territorial a Barcelona
Entre els dies 9 i 11 de juny va tenir 
lloc la Final Territorial, una compe-
tició equivalent al Campionat de Ca-
talunya, en la categoria de benjamí i 
prebenjamí en la disciplina de nata-
ció. Es va celebrar a les instal·lacions 
del CN Sant Andreu. 
Un total de 21 nedadors del Club de 
Natació de Caldes van representar 
el municipi en la competició, i l’equip 

del club calderí va quedar en 15a po-
sició en els resultats finals. Individu-
alment, les actuacions més destaca-
des van ser les d’Aina M., amb dos 
diplomes (8a posició en els 100 lliu-
res i 3a de la final B en la prova Q64); 
i de Claudia M., que va aconseguir 
també la 8a posició en la prova Q64, 
i va obtenir d’aquesta manera un di-
ploma de finalista A. En la prova dels 

natació | CAMPIONAT CATALUNYAHOQUei | RECAM LÀSER CALDES 

Ferran Rosa, nou 
fitxatge del CH Caldes

200 lliures, Marc M. es va classificar 
en 16a posició, seguit d’Arnau I. en 18a 
posició. Joan Altés, per la seva banda, 
va optar al 14è lloc en la prova Q64, 
seguit de Sergi O. i Aleix M. en 15è i 
16è lloc, respectivament. Per acabar, 
Arnau I., Abel G., Carolina O. i Carla 
G. van aconseguir el seu diploma per 
haver quedat entre els tres primers 
de les seves finals en la prova Q64.

El jugador de Palau amb Barrios i Candamí, president i entrenador 
del Recam Làser Caldes, el 7 de juny passat. > I. HIJaNO

El CF Caldes 17-18 pren forma

Elna Frances, campiona de 
patinatge artístic

Subcampions de CatalunyaMedalles per als de Caldes

La calderina i estudiant de l’Escola Montbui, Elna 
Frances, va classificar-se en la primera posició en 
el Campionat de Barcelona disputat el cap de set-
mana passat dels dies 10 i 11 de juny. La patinado-
ra del CPA Ripollet va ser la campiona en la disci-
plina de patinatge artístic, dins la modalitat lliure. 
La competició de la Ciutat Comtal va comptar 
amb vint-i-nou participants, de les quals només 
les deu primeres s’han classificat per al Campi-
onat de Catalunya que se tindrà lloc els pròxims 
dies 22 i 23 de juliol. 

El dissabte dia 10 de juny, l’equip cadet calderí, 
dins la disciplina esportiva de futbol sala, va dis-
putar la gran final de la Copa de Catalunya cele-
brada a la ciutat de Martorell. Malauradament, 
tot i l’esforç, la motivació i l’esperit de superació, 
els joves del Club Natació Caldes no van poder 
vèncer el FC Barcelona Lasa, gran rival contra 
el qual van caure amb un resultat final de 0 a 5. 
No obstant la puntuació del partit, els cadets 
calderins han finalitzat la temporada classifi-
cant-se com a subcampions de Catalunya, una 
gran victòria per als cadets i el futbol sala de 
Caldes de Montbui.

El cap de setmana 10 i 11 de juny es va celebrar el XXXIX Campionat 
d’Espanya de Camp a les instal·lacions de la Fortaleza del Sol (Castell 
de Lorca), que va comptar amb la participació de 130 arquers. Entre el 
total d’inscrits van destacar els seleccionats de l’any passat que van re-
presentar Espanya al Mundial de Dublín, així com els esportistes que 
es juguen la classificació pel Campionat d’Europa 2017, com és el cas de 
les arqueres calderines María Luz Javier i Rosa Miñano. 
Els participants i representants de Caldes van optar a dues medalles. 
D’una banda, Roger Hermosilla va quedar subcampió d’Espanya en la 
modalitat d’arc recorbat masculí, i la seva companya, Rosa Miñano, va 
ser campiona en arc nu femení. Altres classificacions dels arquers cal-
derins van ser el quart lloc de Luz Javier en arc nu femení i el vuitè lloc 
per a Xavier Ribatellada en arc nu masculí. 

Patinatge | CAMPIONAT DE BARCELONA FUtBOL saLa | COPA CATALANAtiR aMB aRc | CAMPIONAT ESPANYA

> cTacM > cEDIDa > cN calDEs
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  DIMECRES 21
cOncURs
Fins al 26 de juny, en el marc 
del viatgeteca: “no perdis 
el tren”. Les biblioteques del 
projecte Turisme Informació 
ofereixen l’oportunitat de 
participar en el sorteig de cinc 
bitllets Interrail de 2a classe 
per a dues persones.
Organitza: Biblioteques de 
Turisme Informació.
Col·labora: Renfe. 

cOncURs FOtOgRÀFic 
Fins al 15 de setembre, 
en el marc de viatgeteca: 
concurs fotogràfic. Enviant 
tres fotografies de les vacances 
d’enguany, es pot guanyar una 
guia de viatge i un lot de llibres 
per a les properes vacances. 
Les fotografies s’exposaran 
als mitjans audiovisuals i 
digitals de la Biblioteca durant 
el setembre. L’11 d’octubre es 
coneixerà el guanyador. 
Organitza: Biblioteca de Caldes

09.30 h · cOLÒnies 
gent gRan
Reunió informativa de les 
colònies per a gent gran. 
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Org: Ajuntament de Caldes i 
Fundació Santa Susanna.

16 h · activitat
activitat de memòria 
Lloc: Sala 2 del Centre Cívic.
Organitza: Associació Cultural 
de la Dona.

18 h · cURs
Curs d’Ubuntu, nivell 
d’iniciació a aquest sistema 
operatiu lliure, on s’aprèn 
a navegar per web, correu 
electrònic, editor d’imatges i 
un munt d’aplicacions lliures 
més… És necessari portar un 
ordinador portàtil. Preu socis: 
3 €. Preu simpatitzants: 5 €. 
Lloc i organitza: El Centre, 
Ateneu Democràtic i 
Progressista.

19 h · cOnceRt
Concert final de curs amb 
corals i grups orquestrals de 
l’Escola Música Joan Valls.
Lloc: Sala Noble de Can Rius.
Organitza: EMM Joan Valls. 

  DIjOUS 22
“Llença’t a l’estiu”.
Finalitza el període 
d’inscripcions per a 
l’activitat “Llença’t a l’estiu”.
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Organitzen: Ajuntament 
de Caldes i Fundació Santa 
Susanna.

19 h · cOnceRt
Concert a càrrec dels alumnes 
que aspiren a assolir el nivell 
elemental d’aquest curs de 
l’EMM Joan Valls.
Lloc: Sala d’Actes de l’EMM 
Joan Valls.
Organitza: EMM Joan Valls. 

21 h · cOnceRt
Dins de les Xiv Jornades 
gastronòmiques de les 
cireres de caldes
Lloc: El Centre, Ateneu 
Democràtic i Progressista.
Organitza: El Centre Sona.

  DIvENDRES 23
Revetlles de sant Joan
especial diada de sant Joan.
Lloc i organitza: Fundació 
Santa Susanna.
Lloc : La Casa dels Mestres.
Organitza: L’Esplai.

17 h · iOga
Retir de sant Joan i aarati, 
cerimònia impregnada de 
simbologia i devoció. Iniciació 
al Kriya Ioga. De les 17 h del 23 
de juny a les 12 h del 25 de juny. 
Preu: 230 €. Inscripció només 
per a la nit de Sant Joan: 80 €. 
Lloc: Ashram de l’Albera.
Organitza: Yoga-Ashram.

  DIUMENGE 25
12 h · casteLLeRs
Actuació de la colla de 
Castellers de Caldes i els 
Capgrossos de Mataró amb 
motiu de la Festa Major de Sant 
Joan. 
Lloc: plaça de l’Ajuntament, a 
Vilassar de Mar.

13 h · cOnceRt veRMUt
amb núria sabater i Laia 
Mercè, veu i teclat 
Preu d’entrada: 5-7 €. 
Lloc: Sala Petita del Casino de 
Caldes.
Organitza: Casino de Caldes. 

  DILLUNS 26
17 h · activitat
inici de “Llença’t a l’estiu”
Inscripcions: Les Cases dels 
Mestres.
Org.: Ajuntament de Caldes i 
Fundació Santa Susanna.

19 h · cLUB De LectURa
Xerrada sobre l’obra “La 
clivella” de Doris Lessing
Amb La Clivella s’explica la 
història d’un vell senador 
romà en l’última etapa de 
la vida que conta de nou la 
història de la creació de la 
humanitat. Explica la història 
de Les Clivelles, una antiga 
comunitat de dones que viuen 
en un paratge marí, agrest i 
paradisíac, que  no tenen ni 
necessitat ni coneixement dels 
homes –controlen la natalitat: 
només pareixen nadons 
femella. Però amb el naixement 
inesperat d’una criatura 
estranya –un nen–, l’harmonia 
d’aquesta comunitat es 
veu amenaçada. Activitat 
dinamitzada per Ruth Vilar de 
Cos de Lletra. 
Lloc: Sala d’Actes.
Organitza: Cos de Lletra i 
Biblioteca de Caldes. 

19.30 h · cOnceRt
concert de gòspel 
Lloc: Sala Noble de Can Rius.
Organitza: EMM Joan Valls.

  DIMECRES 28
16 h · taLLeR
taller de gòspel i berenar per 
a les sòcies.
Lloc: Sala 2 del Centre Cívic.
Organitza: Associació Cultural 
de la Dona.

19.30 h · teatRe FÒRUM
“La diversitat ens fa lliures”, 
a càrrec de La Xixa Teatre. Amb 
motiu del Dia Internacional 
de l’Orgull LGTBI Lèsbic 
Gai, Transsexual, Bisexual i 
Intersexual.
Lloc: Sala Noble de Can Rius.
Org.: Ajuntament de Caldes i 
Diputació de Barcelona.

  DIjOUS 29
19 h · XeRRaDa
Fotografia i viatges, en el 
marc de viatgeteca 
2017. Si t’apassiona la 
fotografia i t’encanta viatjar, 
els viatges fotogràfics estan 
fets a mida per a tu. En aquesta 
xerrada t’explicaran 
com planificar, materials, 
equipatge, destins... 
A càrrec de Quim Dasquens, 
dissenyador gràfic i fotògraf.
Lloc: Sala d’Actes.
Organitza: Biblioteca de Caldes 

20.30 h · cOnceRt
combo’s: els alumnes de 
l’àrea de música moderna de 
l’escola de música Tot Música 
Ensenyament mostren el 
resultat del treball fet al llarg 
del curs en un format de 
concert, en diferents combos 
d’instruments. 
Lloc: El Centre, Ateneu 
Democràtic i Progressista.
Organitzen: Tot Música 
Ensenyament i El Centre Sona. 

  DIvENDRES 30
16.30 h · MÚsica
actuació de “playback” a 
càrrec de l’Associació de Gent 
Gran de Canovelles. 
Lloc i organitza: Fundació 
Santa Susanna.

L’HORa DeL cOnte
“Plim, plam, ploma”, l’ànec 
que volia viatjar i altres 
animals amb plomes, tafaners, 
aventurers, exploradors i 
busca-raons. Lectura de conte 
a càrrec de Mercè Rubí. 

19 h · PasseJaDa 
POPULaR
Celebració del recorregut 
inaugural del Camí Orbital de 
Caldes de Montbui (5 km).
Lloc de sortida: plaça del Molí 
de l’Esclop.
Org.: Ajuntament de Caldes i 
Diputació de Barcelona.

21 h · sOPaR/BaLL
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Organitza: L’Esplai.

  DISSABTE 01
Dansa
gran Festival de Dansa, 
stage 
Lloc: Sala Gran del Casino de 
Caldes.
Organitza: STAGE Escola 
d’Arts Escèniques.

12.30 h · Festa BUgaRai
El barri de Bugarai celebra la 
seva festa amb activitats de 12.30 
a 23 h del dissabte 1 de juliol.
Lloc: Zona Esportiva Bugarai i 
Parc del Bugarai. 
Organitza: AV Barri Bugarai.
Col·laboren: Ajuntament de 
Caldes i Step by Estep.

19 h · cOnceRt
concert amb Udol (sludge/
doom), duet calderí creat 
a finals de 2013 de sludge/
doom. Format per Adrià 
Boluda, bateria i veus, i 
Joan Roquerias, guitarra. 
Entrada socis: 3 €. Entrada 
simpatitzants: 5 €. 
Lloc: El Centre, Ateneu 
Democràtic i Progressista.
Organitza: El Centre Son.

  DILLUNS 03
eXPOsició
“seguint les petjades dels 
romans a Hispània: ruta 
a una colònia imaginària 
–l’obra pública–”, en el 
marc del Viatgeteca 2017. 
Exposició fotogràfica on es 
mostren alguns dels vestigis 
que els romans van deixar a la 
península Ibèrica. L’exposició 
està dividida en diferents 
temàtiques: calçades, muralles, 
cisternes i clavegueres, arcs, 
assentaments, aqüeductes, 
ponts, temples, termes 
i mausoleus i tombes. 
Exposició cedida per Carles 
Olivella. Entrada lliure. Fins 
a l’11 de setembre en horari de 
biblioteca. 
Lloc: Sala d’Actes.
Organitza: Biblioteca de 
Caldes. 

18h · taLLeR
taller d’il·lustració per  
a adults a càrrec de Mercè 
Galí, i s’impartiran tècniques 
d’il·lustració i gravat. Les 
places són limitades. Les 
inscripcions ja es poden 
formalitzar a la Secretaria del 
Centre Cívic.
Lloc i Organitza: Taller d’Art.
Municipal Manolo Hugué.

del 21 de juny al 04 
de juliol de 2017

DIjOUS 22 / 21 h · cOnceRt
Dins de les XIV Jornades Gastronòmiques de les Cireres de Caldes: 
cançó mediterrània. Victòria Quingles, la jove cantant i compositora 
mallorquina, presenta el seu primer disc d’estudi Nuredduna 
(Picap), que ha treballat amb rigor i solidesa, aspecte destacable i que 
contrasta amb la seva joventut. Entrada lliure.
Lloc: El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista.
Organitza: El Centre Sona.

DIvENDRES 30 / 12.30 h · Festa BUgaRai
El barri de Bugarai celebra la festa del barri amb activitats de 12.30 
a 23 h del dissabte 1 de juliol. Els assistents podran gaudir d’una 
festa d’escuma, espectacle de màgia, xocolatada popular, exhibició 
de danses, sopar amb animació a càrrec de CPIN DJ i sorteig de 
productes obsequiats per diversos establiments de Caldes. 
Lloc: Zona Esportiva Bugarai i Parc del Bugarai. 
Organitza: AV Barri Bugarai.
Col·laboren: Ajuntament de Caldes i Step by Estep.

Destaquem
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Farmàcia Brunat
93 865 26 45 · c. Folch i Torres, 4
Farmàcia Codina
93 865 00 97 · c. Forn, 5-7
Farmàcia La Rotonda
93 865 58 98 · pl. lluís companys, 4
Farmàcia Neus
93 862 21 93 · c. santa Teresa, 8
Farmàcia R.T. M.
93 865 41 46 · av. pi i Margall, 36
Farmàcia Ruano
93 865 05 66 · c. sabadell, 45
Farmàcia Tarruell
93 865 09 97 · c. sant Ramon, 7
  
Farmàcies de guàrdia (de 22 a 00.30 h).  
a partir de les 22 h, acabat l’horari 
habitual de cada farmàcia, i en cas 
d’urgències farmacològiques cal trucar 
a la policia Municipal (T| 93 865 41 41). 
allà els informaran de la farmàcia de 
torn, que obrirà per prestar-los el servei 
d’urgències fins a les 00.30 h. a partir 
de les 00.30 h, el servei de farmàcia 
de guàrdia es deriva a la Farmàcia 
Viñamata (c. Museu, 20; Granollers).

DEFUNCIONS

04 de juny · 89 anys
MARIA BASILIA COBOS LUQUE

10 de juny · 93 anys
PILAR RIOS OLMEDO

15 de juny · 91 anys
MARIA MARTI ROCABRUNA

El Restaurant El Remei us proposa un plat 
amb productes de temporada, en aquest 
cas, la cirera de Caldes.

Es posen les dues cullerades de l’oli del 
confit i la mel al foc. Quan bulli, s’hi afegeix el 
Porto i, quan l’alcohol s’evapori, l’aigua i 150 
g de cireres. Al cap de 5 minuts, s’hi afegeix 
el suc de mitja taronja, la Maicena, sal i 
pebre, i quan la salsa s’espessi, es tritura.  
Per acabar, hi afegim els 150 g de cireres fins 
que arrenqui el bull.

Bon profit.

Recepta del Restaurant El Remei  
Passeig del Remei, 110, Caldes de Montbui
T. 93 865 00 02
info@restaurantelremei.es

Ingredients:

4 confits d’ànec confitats
2 cullerades soperes de l’oli del confit
30 g de mel 
Sal i pebre al gust
El suc de mitja taronja
50 g de melmelada de cireres
400 ml d’aigua
300 g de cireres sense os
50 g de Porto
1 cullerada de Maicena

Confit d’ànec amb 
salsa de cireres

“M’interessa el futur 
perquè és on passaré la 
resta de la meva vida”

 >Woddy Allen

La recepta calderinaLa frase de la quinzena
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“Als alemanys 
els fascina la 
vida que fem

al carrer”

J.
 s

E
R

R
a

· Com és el caràcter alemany?
Són molt directes i molt pràctics. El 
seu posat davant d’una persona que no 
coneixen o a la feina és molt formal i 
molt correcte. De vegades no tenen la 
ironia del llenguatge i les bromes del 
doble sentit els costa molt de seguir. 
Quan fem intercanvis, a la gent d’aquí 
els dic: “No vulgueu quedar bé perquè 
no menjareu”. I la gent se’n riu. Aquí 
quan et diuen si tens gana i els contes-
tes que no, ens surt dir que no es mo-
lesti perquè saps que insistiran. A Ale-
manya t’ho pregunten un cop i si els 
dius que no, t’has quedat sense sopar.

· Quan venen a Caldes canvien una 
mica el caràcter? 
A ells els fascina la vida que fem al 
carrer. Allà no hi ha vida al carrer. Sí 
que s’adapten quan venen aquí. 

· Per què es va escollir Taunusstein 
ara fa 28 anys per fer l’agermanament 
amb Caldes de Montbui?
Resulta que tot va començar amb una 
casualitat. Va venir una família alema-
nya a viure a Caldes i havien de dema-
nar permisos per construir coses i era 
un moment en què hi havia molts ager-
manaments. Eren de Wiesbaden, una 
ciutat que és a uns 13 quilòmetres de 
Taunusstein i que està agermanada amb 
Sant Sebastià. Van començar a parlar 
de l’agermanament amb Taunusstein, 
l’Ajuntament va interessar-s’hi i van co-

mençar els contactes; primer va ser 
la Creu Roja i els Bombers i després 
ja va ser l’entitat.

· Qui va ser Rosita Macau?
Va ser una sòcia que va estar casa-
da amb un alemany, que va venir 
cap aquí. Va ser una gran impul-
sora i una gran coneixedora del 
que és Alemanya. Va aportar una 
gran energia a l’entitat, va propo-
sar classes d’alemany, va fer mol-
tíssima feina.

· En homenatge seu veu crear la 
beca d’estudis...
Sí, es convoca una beca des d’aquí 
per aprendre alemany i a Alema-
nya una beca per aprendre cas-
tellà. Enguany, hem concedit la 
beca a la Mariona Tura i ens arri-
ba també una estudiant d’allà. Ofe-
rim juliol i agost per fer la beca. 

· També hi ha hagut alguns in-
tercanvis esportius...
Sí, sobretot en el futbol i en el bàs-
quet. La gràcia de l’entitat és que 
no ens hem quedat amb els nostres 
socis sinó que s’ha ofert a totes les 
entitats culturals i esportives del 
poble. Hi han pujat diables, basto-
ners, gegants, sardanistes...

· A l’Escaldàrium, sembla que 
vindrà una nodrida representa-
ció de la ciutat alemanya...
Sí, vindran 24 persones durant sis 

dies, farem una sortida cultural i 
l’Escaldàrium. Els encanta el foc, 
hi hem portat els diables, allà, però 
fa riure quan cremem allà. La pri-
mera vegada van actuar al camp 
de futbol amb tot de gent a les gra-
des. Deu fer tres anys, vam dema-
nar permís per fer un correfoc i la 
gent estava en una part i els diables 
sols, cremant lluny. Es va haver de 
demanar una invitació especial 
d’alcaldia per traslladar tota la pi-
rotècnia, es va haver de buscar un 
lloc amb condicions específiques 
per guardar tot el material, van 
fer un cordó de servei de policia i 
protecció civil envoltant els diables, 
bombers preparats per si de cas...

· Taunusstein és una zona ideal 
per anar-hi de vacances?
Si t’agrada molt la tranquil·litat, sí. 
Trobes un seguit de pobles petits 
amb encant que m’agraden molt. A 
Taunusstein hi ha la frontera d’on 
fins van arribar els romans. Es pot 
dir que compartim restes romanes.

· On s’allotgen els alemanys quan 
venen a Caldes?
L’esperit és que s’allotgin a cases 
per fer l’intercanvi de la persona, 
per això som amics, per obrir les 
portes de casa, cosa a què potser 
estan més acostumats a Alemanya. 

Emma
Garcia

Patsi

Presidenta del cercle d’amics de taunusstein

No parla alemany, però quan viatja a alemanya l’entenen parlant 
francès. En alguna cosa deu haver influït perquè la seva filla 
estigui estudiant traducció i interpretació d’alemany. confessa 
que li agrada part de la gastronomia alemanya i ha intentat 
adaptar aquí l’estil de vida germànic fent una mena d’adaptació 
dels horaris centreeuropeus avançant l’hora de sopar.

curiositats

Jordi Rius

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


