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Divendres passat unes setanta persones van inaugurar el Camí Orbital amb una passejada. A la imatge, moment en què la comitiva passava per les Hortes de Baix. > J. serra

Els Arquers del Negrell 
ens acosten al món 
del tir amb arc
>P12

250 infants omplen el 
casal d’estiu organitzat 
per l’Ajuntament
>P06

Adrià Puntí i Mazoni 
obren el Festival 
Molí de l’Esclop
>P10

La Festa del Foc i 
l’Aigua, l’Escaldàrium, 
arriba aquest dissabte
>P02-03

Redescobrint el 
nostre entorn
Es tracta d’un recorregut de cinc 
quilòmetres en cercle que uneix diferents 
punts d’interès històric i turístic
>P04
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ot és a punt per a 
una nova edició de 
l’Escaldàrium, la 
gran Festa del Foc i 
de l’Aigua que té lloc 

el segon dissabte de juliol, concre-
tament aquest any de les 12 de la 
nit del trànsit de dissabte 8 a diu-
menge 9 de juliol. El Ball de Diables 
de Caldes va presentar la setmana 
passada les principals novetats de 
la festa, que es concentren bàsi-
cament en dos fets, el reforç de la 
imatge de l’esbirro i la nova ubi-
cació de l’escenari, que ara esta-
rà situat a la cantonada entre els 
carrers Nou i de Vic. La directora 
de l’Escaldàrium, Paula Lance, ha 
destacat que els esbirros estrena-
ran “nous vestits amb tela ignífu-
ga i bastons nous”. La intenció de 
la Comissió de l’Escaldàrium i del 
Ball de Diables és intentar “definir 
una mica el personatge i conver-
tir-lo en una mena d’ànimes en 
pena que acompanyen les brui-
xes”, ha afegit Lance.

Pel que fa a l’escenari, aquest 
canvia de lloc per situar-se davant 
de la zona de foc. Enguany, hi ha 
també un reforç de les mesures de 
seguretat, com per exemple tanques 

“Lo lo ló, lo lo ló...” L’ Escaldàrium         ja crema i esquitxa

T
Jordi Rius

La 23a edició de la Festa del Foc i l’aigua incorpora una nova ubicació de l’escenari per als músics i el reforç de la imatge                        dels esbirros, unes ànimes en pena que acompanyaran les bruixes

de seguretat al voltant de l’escena-
ri per evitar avalots i una àrea de 
seguretat davant del Museu Ther-
malia i la plaça de Can Rius. També 
hi haurà seguretat privada als ac-
cessos a la plaça de la Font del Lleó 
des d’abans de l’inici de l’espectacle i 
poc després que acabi. Lance ha afe-
git que, entre les mesures de segu-
retat, es posarà especial èmfasi que 
els assistents a l’Escaldàrium no du-
guin motxilles per evitar que s’en-
tri a la plaça amb ampolles de vidre, 
la prohibició de cotxes, bicicletes o 
patinets i que els participants por-
tin roba de cotó per posar-se sota 
el foc i l’aigua, “per intentar que 
no hi hagi gaires bandades de gent 
entre les diferents danses”.

El regidor de Cultura, Isidre 
Pineda, ha explicat que el Ball de 
Diables “no es pren l’espectacle 
tan sols com una festa, sinó des 
d’un punt de vista professional 
com ho demostra aquesta preo-
cupació per la seguretat”. Pine-
da ha definit l’Escaldàrium com 
la forma “més fantàstica” d’ex-
plicar “com som els calderins” i 
una  “forma narrativa genial” per 
explicar l’origen de l’aigua termal.

ACTES PREVIS
De fet, l’Escaldàrium ja va començar 
a caminar el 23 de juny amb la rebu-

L’entrada de Llucifer a la plaça de l’Escaldàrium d’ara fa dos anys. A la pàgina del costat, la dansa de les bruixes, el bram de la Quimera i escena d’una de les tempestes. >J. serra
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da de la flama del Canigó, que resta-
rà encesa per encendre el foc de l’es-
pectacle. El divendres 30 de juny es 
va inaugurar l’exposició de fotogra-
fies “Foc de festa” del fotògraf Quim 
Dasquens i la botiga de l’Escaldàri-
um a la Sala Delger. El mateix diven-
dres va tenir lloc a la plaça del Molí 
de l’Esclop l’Escaldàrium de Cam-
bra, la música de la festa del foc i de 
l’aigua i que estrena “ambientació 
nova amb un seguit d’imatges de 
la festa que han fet diferents fotò-
grafs al llarg d’aquests anys”, ex-
plica el director musical de l’Escal-
dàrium, Ramon Solé. 

El dimecres 5 de juliol se cele-
brarà el Projecte Escaldàrium, una 
iniciativa que compta amb la par-
ticipació enguany de grups instru-
mentals de l’Escola Municipal de 
Música Joan Valls i de Tot Música 
i el Ball de Gitanes de Lliçà de Vall, 
“la primera actuació que tenim 
d’una entitat de fora de Caldes”, 
assegura el coordinador de l’Escal-
dàrium, Pep Busquets.

El divendres 7, entre les 18 i 
les 20 h, tindrà lloc una nova activi-
tat, els Camins de Bruixes, una vi-
sita guiada de cinc quilòmetres pel 
nucli antic de Caldes i a prop del 
cementiri. El punt de sortida és la 
plaça de la Font del Lleó cantona-
da carrer Nou (al costat de l’Ajun-

tament), però per participar-hi cal 
fer la inscripció prèvia a Cooltur 
al correu electrònic infocooltur@
gmail.com. L’activitat es tornarà a 
repetir dissabte d’11 a 13 h.

El divendres 7 a les 21.30 h 
tindrà lloc a la plaça de la Font 
del Lleó el judici i l’execució de les 
bruixes, acte al qual l’organització 
demana venir a participar com a 
públic vestits d’època (1600-1700). 
Una hora més tard, a la plaça Onze 
de Setembre es farà la carretona-
da de les criatures embruixades.

EL GRAN DIA
El dissabte 8, a partir de les 12 h 
a la plaça Can Rius, davant de la 
Sala Noble, es farà l’Escumàrium, 
Festa de l’Escuma, i deprés, un 
dinar d’entrepans davant de la fa-
çana de l’Ajuntament.

A la tarda, moltes entitats 
calderines se sumen a La Cultura 
amb l’Escaldàrium, que enguany 
“pren forma d’una cercavila”, 
assegura Busquets. Així, l’acte co-
mençarà a l’Espai Jove El Toc i 
continuarà pel carrer Font i Boet, 
plaça Catalunya, carrer Gregori 
Montserrat, avinguda Pi i Margall, 
carrer Asensi Vega, plaça de l’Es-
glésia, carrer Forn i plaça Onze de 
Setembre. Les actuacions es con-
centraran a la plaça Catalunya i la 

plaça de l’Església.Entre altres ac-
tivitats, hi haurà “Contacontes: la 
llegenda de l’Escaldàrium”, a càr-
rec de Queralt Díaz; dansa de Step 
by Step Companyia de Dansa; ge-
gantons i capgrossos d’aigua, a 
càrrec de Ball de Gegants de Cal-
des de Montbui; el Castell Escaldat 
dels Castellers de Caldes; la colla 
sardanista Aquae Calidae; els bas-
toners de Caldes, i el Ball de Gita-
nes de Lliçà de Vall.

El ple de dijous passat va 
aprovar el bateig de la plaça Sa-
int-Paul-lès-Dax i la descoberta 
del monòlit símbol de l’agermana-
ment que es farà aquest dissabte. 
“La gent de Saint-Paul-lès-Dax 
vindrà a conèixer l’Escaldàrium 
i és just que nosaltres fem el ba-
teig de la plaça com els france-
sos ho van fer el 13 i 14 de maig 
amb la plaça de Caldes”, puntua-
litza el regidor de Cultura. A més 
d’una nodrida representació de la 
ciutat francesa encapçalada per la 
seva alcaldessa, també vindran re-
presentants de Taunusstein, l’altra 
vila agermanada amb Caldes. 

Per a aquells que vulguin 
sopar tranquil·lament però enco-
manar-se igualment de l’esperit de 
la festa, la plaça Onze de Setem-
bre acollirà el Sopàrium, que tin-
drà una pantalla gegant per poder 
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  dC 05 / 21.30 h 
PRoPosTA ARTÍsTICA
PRoJECtE ESCALDÀRIUM
Lloc: plaça del Molí de l’Esclop. 
organitza: Ball de Diables de 
Caldes de Montbui.

  dV 07 / De 18 a 20 h 
CAMIns DE BRUIXEs
Punt de sortida: plaça de la font 
del Lleó, cantonada amb el c. Nou. 
Inscr.: infocooltur@gmail.com
organitza: Cooltur.

21.30 h. JUDICI I EXECUCIÓ
DE LEs BRUIXEs
Us encoratgem a venir a 
participar com a públic vestits 
d’època (1600-1700).
AtENCIó, és una 
representació teatral que 
en algun moment PoT 
FERIR sEnsIBILITATs. 
Recomanable per a majors 
de 16 anys.
Lloc: plaça de la font del Lleó.

22.30 h. CARRETonADA 
DE LEs CRIATUREs 
EMBRUIXADEs
Lloc: plaça onze de Setembre. 

  ds 08 / De 18 a 20 h 
EsCUMÀRIUM,
FEsTA DE L’EsCUMA
Recomanació: tots els nens 
haurien de portar xancletes 
cordades i ulleres aquàtiques.
Lloc: plaça Can Rius.
organitza: Assoc. Bombers 
Voluntaris de Caldes de Montbui

18 h. LA CULTURA AMB 
L’EsCALDÀRIUM
Cercavila: Espai Jove El toc - 
c. font i Boet - pl. Catalunya - c. 
Gregori Montserrat - Pi i Margall 
- c. Asensi Vega - pl. de l’Església - 
c. forn - pl. onze de Setembre. 
Hi haurà actuacions a la plaça 
Catalunya i la plaça de l’Església.

20 h. BATEIG DE LA PLAÇA 
sAInT-PAUL-LÈs-DAX 
I DEsCoBERTA DEL 
MonÒLIT sÍMBoL DE 
L’AGERMAnAMEnT
organitza: Aj. Caldes de Montbui

24 h. EsCALDÀRIUM
ATEnCIÓ: seguiu les mesures 
de seguretat i aneu vestits per 
participar en un acte de foc.
Lloc: plaça de la font del Lleó.

Actes més destacats de l’Escaldàriumseguir la retransmissió de l’Escal-
dàrium en directe. Enguany hi par-
ticipen el Caffè Iseo, el Bar Amet-
ller, Frankfurt Caldes, La Creperia 
de la Marta, Omura i Na Madrona.

A les 24 h entraran les bruixes 
a la plaça de la Font del Lleó i do-
naran inici a l’Escaldàrium amb la 
seva peculiar barreja de foc i aigua 
i la interpretació en directe de la 
música creada especialment per a 
l’espectacle per Ramon Solé.

LA POSTFESTA
Acabat l’Escaldàrium, la festa no 
s’acaba ja que hi haurà una ba-
tucada des de la plaça de la Font 
del Lleó fins al Parc de Can Rius 
amb No m’atabalis. La fi de festa 
serà amb el grup mític Brams i 
el discjòquei DJ Oriolet. Les bar-
res de bar seran ateses pel Rotary 
Club i Projecte Mexclat.

Enguany, l’Escaldàrium posa 
a disposició dels visitants que així 
ho desitgin una zona d’acampada 
ubicada al Càmping El Pasqualet 
(ctra. BV-1243 a Sant Sebastià de 
Montmajor, km 0,3. El preu de l’es-
tada al càmping és de 7 €/dia per 
persona. Per adjudicar els espais o 
parcel·les, cal que els usuaris es re-
gistrin prèviament enviant un cor-
reu electrònic a info@elpasqualet.
com fins al 7 de juliol.

La Godra davant de la Font del Lleó. > bestiari.cat

La llegenda de La Godra, 
la quimera de Caldes

La Godra, la quimera de Caldes de Montbui, és l’esperit malè-
vol de la Font del Lleó que es desperta dos cops l’any: pel ball 
que precedeix els versots de Festa Major (el segon dissabte d’oc-
tubre) i durant l’Escaldàrium, la Festa del Foc i l’Aigua. Va ser 
construïda fa 17 anys per l’artesana Dolors Sans, sota l’encàrrec 
del Ball de Diables de Caldes, a fi d’ampliar el bestiari festiu de 
la vila amb un element de foc.
Per tal que fos un element únic i relacionat amb Caldes, es va optar 
per fer una quimera (que apareix en algunes llegendes antigues de 
la vila) que tingués cap i cos de lleó, amb motiu del lleó de la Font del 
Lleó, principal font d’aigua termal natural de la vila; ales de ratpe-
nat, per l’antic símbol de l’escut de Caldes en època franquista; cua 
de serp, animal que simbolitza mitològicament el mal i/o el pecat, 
i per acabar, per tal de vincular-la amb l’aigua termal de Caldes en 
general, bona part del seu cos està recobert d’escames. En una sola 
fera es representen tots els elements: el foc, l’aigua, la terra i l’aire.
A l’Escaldàrium, la Godra apareix a la 5ª dansa (4ª dansa de foc) 
i balla a ritme d’“El Bram de la Quimera” al centre de la plaça.
Una de les antigues llegendes de la vila, que explica l’origen de l’ai-
gua que brolla a 760C de les fonts de Caldes, ja parla d’una quimera:
“Expliquen les llegendes de la vila que fa milers d’anys, quan 
els déus deambulaven damunt la terra, Urà, el més vell de tots, 
Cibele, la seva companya, i els seus fills Tità i Saturn, es troba-
ven passejant pel jardí de les Hespèrides. Lloc paradisíac on les 
tres nimfes guardaven, amb l’ajuda del drac Ladon, les Pomes 
d’Or que Gea havia regalat a Era. Com que les havia trobat tan 
maques, la deessa les havia plantat al seu jardí.
Però Quimera, animal mitològic amb cap i cos de lleó, ales de 
ratpenat i cua de serp que quan obria la boca escopia foc, em-
pesa per la gelosia que sentia envers els déus i portada per 
l’ànsia de destruir-los per ocupar el seu lloc i fer-se amb el seu 
poder, atacà a traïció Urà, Cibele i els seus fills. Això dugué els 
tres titans a lluitar aferrissadament. Encara que Quimera es-
copís foc per la boca, en aquesta lluita aviat fou reduïda i cas-
tigada a viure tota la vida en una profunda cova.
Aleshores cridaren Pegàs, el cavall alat, i tots els déus sobre 
el llom de l’animal, després d’agafar Quimera, creuaren el mar 
anomenat actualment Mediterrani. En arribar en unes llunya-
nes terres introduïren Quimera en les profunditats. Un cop la 
gesta acabada, els déus taparen l’entrada amb pedres i roques. 
Llavors Quimera, empresonada sota terra, trobà un riu d’aigua 
subterrània que, entremig de les esquerdes, sortia a l’exterior.
Diu la llegenda que aquella cova es troba sota mateix de la plaça del 
Lleó de Caldes! Quimera, al seu forat, captiva, enutjada i furiosa, 
començà a moure’s sense parar i a escopir foc per la boca. Alesho-
res succeí que aquelles flamarades anaren escalfant l’aigua del riu.
Quan Caldes encara no era Caldes, en una petita depressió co-
mençà a brollar aigua calenta. Els romans, en arribar-hi la troba-
ren i la utilitzaren. Construïren les Termes i a tot al voltant s’ini-
cià, amb el pas del temps, l’edificació del poble i dels balnearis. I 
així va ser i encara avui com els calderins, aprofitant la còlera de 
Quimera, continuen gaudint de l’aigua termal i dels seus benefi-
cis. Així mateix continuen brollant les seves fonts, la del Lleó, la 
de l’Església i la de la Piqueta.”
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Amb Jordi Solé, alcalde de Cal-
des, i Jaume Mauri, regidor de 
Serveis Públics, al capdavant, 
una setantena de persones van 
celebrar la inauguració popular 
del nou Camí Orbital de Caldes el 
passat 30 de juny. A les 19 h a la 
plaça Molí de l’Esclop, lloc de sor-
tida, el col·lectiu va iniciar el cir-
cuit de cinc quilòmetres de recor-
regut que encercla el municipi, 
combinant trams urbans i natu-
rals i unint sis dels parcs més im-
portants de la vila, les quatre es-
coles i els dos instituts. Ja fa uns 
mesos que l’Ajuntament treballa-
va en el projecte “condicionant el 
recorregut, donant-hi una cohe-
rència, senyalitzant cada punt 
i dedicant petites actuacions a 
alguns dels trams”, deia l’alcal-
de, Jordi Solé. Finalment, el cir-
cuit ha significat una actuació eco-
nòmicament modesta, però de la 

Cinc quilòmetres per fer salut i conèixer Caldes

Foto de família dels participants a la caminada inaugural del Camí Orbital. > J. serra

qual s’esperen grans resultats: “es 
tracta d’una magnífica oportu-
nitat per fer salut i conèixer el 
patrimoni de la vila”, afegia l’al-
calde; una oportunitat per desco-
brir els principals valors paisat-
gístics i diversos punts d’interès 
històric i turístic del municipi. 
A peu, corrent, sortint de l’escola o 
simplement per respirar aire fresc 
i estirar les cames, el nou Camí Or-
bital permet a calderins i visitants 
gaudir d’una caminada que posa 
en valor els punts més caracterís-
tics de la vila. Tot i que el recor-
regut del nucli urbà ja està com-
pletat, “estem treballant amb 
l’objectiu de poder connectar el 
nucli urbà amb les urbanitzaci-
ons o altres zones com el polígon 
de La Borda”, deia Solé, “de ma-
nera que això farà que hi hagi di-
ferents possibilitats d’ampliar el 
recorregut”, afegia l’alcalde. 

URBAnIsME | CAMÍ oRBItAL

el passat divendres 30 de juny, una setantena de persones van donar el tret de sortida al nou camí Orbital de la vila

El passat  21 de juny es va celebrar 
la gran festa de cloenda de la se-
gona edició de la Via del Pintxo de 
Caldes de Montbui des de la plaça 
Molí de l’Esclop. Es va comptar 
amb la presència dels represen-
tants de gran part dels establi-
ments gastronòmics participants, 
així com tastadors i públic en gene-
ral que han pogut gaudir “d’una se-
gona Via del Pintxo amb molt bon 
sabor de boca”, deia Isidre Pineda, 
regidor de Cultura i Turisme de la 
vila durant la presentació de l’acte. 
“Els resultats parlen per si sols”, 
comentava el president del Projec-
te Mexcla’t, Carlos Martín, organit-
zador de l’esdeveniment gastronò-
mic, i fent referència a la valoració 
més que positiva d’aquesta edició. 
“S’han comptabilitzat 15.200 vots 
en només 10 dies”, remarcava Mar-
tín. En total, signifiquen 38.000 € de 
negoci que, tenint en compte un per-
centatge d’entre el 20 i 25% de pint-
xos no comptats, l’organització cal-
cula uns 18.000 pintxos servits en 
total. “Estem molt satisfets amb 
el funcionament i la feina feta en-
guany, on s’han servit més del 50% 
dels pintxos comptabilitzats l’any 
anterior”, afegia Martín.
L’acte va començar amb els parla-
ments de Pineda i Martín. Ambdós 
van dedicar paraules d’agraïment 
i felicitació als establiments parti-
cipants, ja que “gràcies a ells, i la 
implicació de tots, Ajuntament 

El Bar Winner s’enduu la Via del Pintxo

Representants dels establiments participants en el lliurament de premis 2017. > i. HiJaNO

Tècnic de Capture a la Font del Lleó . > M. cLaPers

vIA PInTXo | PREMIS TURIsME | GooGLE

La finestra que 
ens obre al món
En el marc dels pressupostos participatius 
del 2017, la Taula de Turisme va aprovar di-
ferents accions de promoció turística com la 
d’augmentar l’atracció i l’accessibilitat dels 
punts d’interès turístic de Caldes entre els 
usuaris de Google de tot el món. El  28 de juny 
es començava a treballar en aquesta actuació 
des de la plaça de la Font del Lleó. Capture, 
l’agència especialitzada en màrqueting digital 
i responsable de l’actuació, feia “fotografies 
que després seran penjades als servidors 
de Google, perquè siguin accessibles des de 
tots els cercadors que en depenen” deia Jo-
vell, tècnic de Capture. El projecte consistirà 
a crear les fitxes de les localitzacions, es ge-
olocalitzaran, s’hi afegirà informació útil i es 
complementarà amb les fotografies i el recor-
regut Street View que ajudarà al posiciona-
ment i la presència en el cercador. D’aquesta 
manera, i a través d’aquestes actuacions di-
gitals, “podrem atraure els visitants”, deia 
Jovell, i “guiar-los perquè sigui més fàcil 
trobar aquells punts més amagats”, afegia 
Pineda, regidor de Turisme de Caldes. 

el Pintxo Popular va ser per a el cafè del centre i can Fanga, amb un empat tècnic 

i organitzadors, la Via ha estat 
un èxit”, afegia Martín. Ràpida-
ment es va procedir al lliurament 
de premis, primer del concurs fo-
togràfic d’Instagram organitzat des 
del Museu Thermalia; després, els 
premis populars entre els tastadors 
participants amb les butlletes lliu-
rades; i, finalment, els premis als 
establiments gastronòmics parti-
cipants. Es va fer entrega, també, 
de diplomes a cada un dels restau-
rants i bars d’enguany, i es va tenir 
un detall especial amb La Cuineta 
i Bar Totote, dos dels participants 
que en el decurs de la Via han patit 
incidents als seus respectius locals. 
Finalment, el públic assistent va 

poder gaudir d’un piscolabis am-
bientat amb la música en directe 
de La República Rumbera. 
“La festa d’avui demostra que la 
Via del Pintxo està molt viva, i 
volem que continuï així, millorant 
en cada edició perquè es conver-
teixi en un referent gastronòmic 
no només a Caldes, sinó entre els 
municipis del voltant”, comentava 
el president del col·lectiu organitza-
dor. Al setembre hi ha prevista una 
reunió amb els representants dels 
establiments participants per posar 
en comú les impressions i propostes 
que permetin seguir millorant i fer 
evolucionar la Via del Pintxo de cara 
a la tercera edició del 2018. 

Premis  2017

Guanyador de la 
Via del Pintxo 2017: 
Bar Winner

Premi del
Pintxo Popular:
Can Fanga i El 
Cafè del Centre

Premi Pintxo
de Proximitat:
Restaurant 
Robert de Nola
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sopant amb el dr. dexeus
El passat dia 16 de juny, el Restaurant Robert de Nola va acollir l’últi-
ma conferència celebrada en el marc del Cicle de Sopars/Conferèn-
cies organitzats per la Fundació Martí l’Humà des de la seva seu a 
Caldes, l’Escola New Horizons. La conferència va anar a càrrec del 
prestigiós Dr. Santigo Dexeus, fill de qui va ser el primer ginecòleg 
que va fer possible els parts a l’Hospital per poder garantir la salut i 
la seguretat, així com l’anestèsia durant el part. El doctor va introduir 
la sessió parlant sobre la importància de la dona en la nostra societat 
i la vergonya del masclisme i la violència de gènere en el segle XXI. 
La seva recerca es basa en la ciència i la docència, sempre al servei 
de la dona i, en especial, a la lluita contra el càncer. 

na trentena de per-
sones van assistir el 
passat 28 de juny al 
teatre fòrum orga-
nitzat des de l’Ajun-

tament i emmarcat en el Dia Inter-
nacional de l’Orgull LGTIB.

“Aixequem-nos tots de les 
cadires i donem-nos la mà els uns 
als altres”. Amb aquest suggeri-
ment s’iniciava la sessió del cone-
gut com a “teatre dels oprimits”, 
una modalitat de teatre diferent del 
tradicional  “veure l’obra, aplaudir 
i marxar”. El teatre fòrum per-
met plantejar una situació de con-
flicte per articular un fòrum entre 
el públic assistent. Ja ho avançava 
Pilar Aznar, regidora d’Acció Social, 

Caldes també es va sumar al Dia 
Internacional de l’orgull LGtBI

Assistents al teatre fòrum entrellacen les mans a l’inici de la sessió del 28 de juny. > i. HiJaNO

Igualtat d’Oportunitats i Gent Gran, 
abans de començar l’activitat: “és 
una obra bastant trencadora que 
intenta involucrar el públic, fent-
lo sentir i reaccionar davant situ-
acions diferents de desigualtat, 
conflicte o violència”. 

Relacions tòxiques, desconfi-
ances, infidelitats, relacions entre 
els mateixos sexes, pèrdues d’iden-
titat..., són algunes de les temàti-
ques que es van representar en 
les breus peces teatrals, i que van 

donar lloc a un col·loqui posteri-
or amb el públic assistent. “Des-
prés de presentar una situa-
ció de conflicte, articulem un 
fòrum on preguntem al públic 
què és el que ha passat, si nor-
malment passa o si ens ho hem 
inventat”, explicava Noe G. Mon-
tuenga, coordinador del projecte 
que va portar la companyia a Cal-
des, i afegeix que “el que fem és 
recollir les idees que van sortint 
per abordar la problemàtica que 
mostrem, que en aquest cas és la 
discriminació a LGTIB, persones 
gais, lesbianes, bisexuals, trans-
sexuals i intersexuals”. 

Aquest format de teatre pemet 
també que el públic formuli pregun-
tes als personatges representats 
pels actors i actrius, i així endins-
ar-se més en la història plantejada. 

28J | LGtIB

EDUCACIÓ | CoNVENI

L’Institut Manolo Hugué, capdavanter 
a tot l’Estat amb el CFGs de Mecànica

EDUCACIÓ | ESCoLA NoVA XXI

El passat dimecres 15 de juny es va celebrar la segona trobada de la 
xarxa local d’Escola Nova XXI Vallès Oriental Est, a l’Institut La Sínia 
de Parets del Vallès. En aquesta trobada, els centres adherits van tre-
ballar dos objectius específics: la creació de l’equip impulsor del canvi 
dins el claustre i la gestió d’un procés de canvi. El col·lectiu està format 
per diferents centres educatius, uns quants dels quals són de Caldes 
de Montbui: Escola Montbui, Escola Pia de Caldes, Secció d’Institut 
La Sínia de Parets, Escola Jaume Balmes de Sant Feliu de Codines i 
l’Institut El Vern de Lliçà de Vall. L’Escola Nova XXI vol sumar forces, 
impressions i idees per orientar l’educació envers una escola avança-
da, adaptada a les noves circumstàncies socioeconòmiques i culturals 
que afecten el sector de l’ensenyament actual. 

Fent escola per al canvi

el casal organitzat per l’ajuntament de caldes ofereix 250 places 

Una sessió de teatre fòrum va proposar debats amb els assistents

Redacció

U

LLEURE | INfANtS

Acaba l’escola, però comença el casal

La darrera setmana va començar la 20a edició del 
casal d’estiu ofert des de l’Ajuntament i del qual 
gaudiran 250 infants d’infantil i primària fins al 28 
de juliol. En el decurs del casal, es gaudiran d’ac-
tivitats lúdiques, esportives, estones d’aigua a la 
piscina i excursions, centralitzades des de la zona 
esportiva Les Cremades i el pati de l’Escola El Fa-
rell. Enguany, la demanda ha superat l’oferta de 
places, i per això alguns infants han hagut d’optar 
a casals alternatius. “Tenim una demanda de 300 
infants, però lamentablement només podem ofe-
rir 250 places, per tal de respectar l’aforament 
recomanat en les instal·lacions que s’utilitzen”, 
comentava l’alcalde de Caldes, Jordi Solé. “Nosal-
tres l’anomenem el Casal Segur”, afegia Solé, on 
es prioritzen les mesures de seguretat i poder estar 
tranquils durant el decurs de les setmanes de casal.

De cara al curs 2017-2018, Caldes de Montbui ha ampliat la seva oferta 
formativa per als alumnes amb voluntat de cursar formació de grau 
mitjà i superior. Els dos centres educatius de la vila que ofereixen 
aquesta formació són l’Escola Pia, que s’estrenarà aquest nou curs, i 
l’Institut Manolo Hugué, que amplia la seva oferta formativa amb un 
nou cicle formatiu únic a tot l’Estat.
El passat 22 de juny, es va signar el conveni entre el Departament d’Ense-
nyament i ASCAMM (Associació Catalana d’Empreses de Motlles i Ma-
trius) que permetrà a l’Institut Manolo Hugué oferir, de manera única a 
tot el país, el Cicle Formatiu de Grau Superior de Programació de la Pro-
ducció en Fabricació Mecànica, perfil professional de motlles i matrius. 
En aquests moments, ja són 39 les persones inscrites en aquest nou 
cicle, que s’impartirà en exclusiva i de forma única des de l’Institut 
de Caldes. Aquesta nova formació significa una de les dues novetats 
formatives al municipi de cara al curs 2017-2018. L’Escola Pia s’es-
trenarà amb el nou Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Cures Auxiliars 
d’Infermeria, un cicle privat que respon al conveni amb la Fundació 
Hospital de Mollet i on es realitzaran el 80% de les hores lectives. 
L’Institut Manolo Hugué, per la seva banda, oferirà quatre cicles for-
matius: Grau Mitjà de Gestió Administrativa, Grau Mitjà de Meca-
nització, Grau Superior d’Administració i Finances i aquest nou Grau 
Superior de Programació de la Producció en Fabricació Mecànica. 
Es podran formalitzar les matrícules del 4 a l’11 de juliol (grau mitjà) 
i del 13 al 20 de juliol (grau superior).

ConFERÈnCIEs | NeW HOriZONs

“El teatre és un assaig 
per a la transformació 
de la realitat”
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a meitat de mandat serveix per aturar-se un 
moment, reflexionar i analitzar què s’ha fet en 
els dos anys anteriors i quins reptes queden 
per endavant. Cal que tots i totes analitzem de 
forma crítica i humil la feina realitzada tant per 

uns mateixos, com pel govern i la resta de partits de l’oposi-
ció. Al final tots els representants municipals tenim un ob-
jectiu comú que està per sobre de les nostres sigles: el repre-
sentar i vetllar per aconseguir. 
En dos anys hem presentat mocions defensant a les dones, als 
treballadors/es, al col·lectiu LGTBI+, a les persones refugiades, 
a les víctimes de la tracta, l’educació pública de qualitat... i així 
seguirem buscant acords que tinguin el màxim suport possi-
ble al ple de l’Ajuntament. Acords que afectin principalment 
a l’àmbit local o a la vida de la ciutadania de forma directa. 
També hem traslladat dubtes, peticions, suggerencies i queixes 
de la ciutadania sempre que ens les heu fet arribar, principalment 
sobre la via pública com necessitats d’enlluernat, asfaltat o segure-
tat viària. I és que sense el contacte i col·laboració directa i cons-
tant amb els veïns i veïnes de Caldes no entendríem la nostra feina.
No hem oblidat la importància de col·laborar amb altres insti-
tucions com el Parlament de Catalunya i per això hem defensat 
de forma coordinada les urgències nocturnes del nostre CAP, 
les línies de P3, la construcció total de l’edifici del Calderí, el pas 
soterrat de la C-59 a l’alçada del polígon de La Borda (que per fi 
serà una realitat!) i també hem aconseguit el compromís de l’es-
tudi d’una la variant sud a la C-1413 entre Sentmenat i Caldes. 
Finalment també hem fet seguiment dels acords presos, de les 
propostes aportades al govern i de totes aquelles mesures que 
considerem importants pel desenvolupament de Caldes i que 
per algun motiu o un altra no s’han dut a terme. 
Som un grup municipal que combina feines, regidoria, família i 
una participació activa en el món associatiu.
...

Reflexió a mig mandat
PsC Caldes de Montbui

L

ada any el mes de juliol està marcat a les agen-
des de més calderins com unes dates assenyala-
des. Concretament, molts de nosaltres ens reser-
vem uns dies per viure, veure i sentir el bullir del 
poble. Sí, cada vegada més calderins i veïns d’al-

tres municipis tenen la festa de l’Escaldàrium com un referent 
lúdic ineludible en l’inici de la temporada estival. L’Escaldàri-
um s’està convertint, any rere any, en un segell de Marca Cal-
des i sense saber exactament quins són els límits de la festa. La 
cita és compartida i viscuda per petits i grans, ja disposin de 
major o menor tradició en el ritual de saltar sota el foc i l’aigua; 
és, cada dia més, un esdeveniment popular en el qual participa, 
d’una manera o una altra, una bona part de la població. Sumar 
a la nostra vila una música, una tradició, una festa, un costum 
estival, una nova forma de sentir el poble que bull... sempre és 
una gran notícia. I si a més s’aconsegueix al mateix temps que 
el teixit associatiu calderí i el poble en general s’ho senten seu 
i que els representa, significa quadrar el cercle del tot. I justa-
ment és el que ha passat; per tant, felicitats als impulsors, els 
organitzadors i el poble de Caldes per sumar-s’hi. Amb l’excusa 
de l’arribada de l’Escaldàrium aquest cap de setmana, des del 
PDeCAT, tenim ganes de posar en relleu un dels actius més pre-
uats de Caldes: les seves entitats o, millor dit, les persones que 
s’arremanguen durant tot l’any per mantenir viva la seva asso-
ciació o entitat. Moltes vegades ens hem preguntat què seria de 
la Festa Major sense la participació dels col·lectius organitzats. 
I és una pregunta molt encertada perquè realment no té preu el 
voluntariat, la predisposició i la il·lusió de tantes persones que 
volen mantenir i ensenyar la cultura popular, assolir un repte 
social, fomentar l’activisme i la cohesió social o, senzillament, 
ajudar els altres amb la seva activitat. Per tot això, aplaudim 
la vila de Caldes i els calderins. Per ser exemple d’associacio-
nisme i tenir un alt grau de sensibilitat social. Felicitats, gent 
de Caldes, per l’esperit cívic que mostreu, cadascú des del seu 
racó i finalitat; enhorabona per enriquir la vila. Sou imprescin-
dibles! Calderins i calderins, que passeu un bon Escaldàrium! 

quests dies es compleixen 48 anys dels fets 
de Stonewall, tret de sortida de la lluita or-
ganitzada pels drets de les persones LGTBIQ 
i símbol de la resistència i la llibertat. Arreu 
del món se celebren actes culturals, esportius 

i lúdics que es combinen per convertir-se en una explosió 
de visibilitat que anomenem “orgull gai” o “gay power”. 
En els darrers anys s’ha posat molt en dubte si calia re-
alment seguir lluitant pels drets de les persones LGTBIQ 
pels avanços ja aconseguits, però si mirem una mica més 
enllà podem veure les polítiques que executa Putin o els 
camps de concentració d’homosexuals a Txetxènia, o sense 
anar més lluny, els casos de bullying i agressions que vivim 
a casa nostra a membres del col·lectiu. D’això se’n diu desi-
gualtat i discriminació, i la militància i l’activisme LGTBIQ 
han de continuar mentre no s’assoleixi la plena llibertat de 
drets entre les persones, i aquests drets han d’estar reflec-
tits i garantits en tots els àmbits de la societat, des de les 
institucions fins a les escoles. 
Les escoles de Catalunya en general estan molt lluny de ser 
escoles segures i inclusives de la diversitat familiar i afecti-
va. Els centres educatius segueixen sense adequar els for-
mularis i documents a la diversitat familiar. De manera que 
les famílies homoparentals segueixen sense veure reflectit 
el seu model familiar, amb el perjudici conseqüent per a  
llurs infants, que senten com si la seva família fos de sego-
na. La societat segueix ancorada en el model heterocèntric 
i binari format per mare i pare i manca molt suport insti-
tucional a la igualtat i la no-discriminació. Les mares no 
gestants continuem omplint el document de baixa per “pa-
ternitat” quan tenim un fill. O sigui, que la propera vegada 
que algú es pregunti si cal seguir visibilitzant el moviment 
LGTBIQ estaria bé que recordés les paraules d’Anthony 
Venn-Brown: “En comptes de preguntar-te per què no exis-
teix un orgull heterosexual, agraeix que no el necessitis”.

a mobilitat eficient i sostenible és un dels prin-
cipals reptes de les nostres societats. Com 
desplaçar-nos de manera eficient, segura, sa-
ludable, accessible i compatible amb el medi 
ambient és una reflexió que hem de fer a tots 

els nivells, també des dels pobles i ciutats. A Caldes ho hem 
fet i el resultat és l’estudi de mobilitat aprovat al ple munici-
pal del mes de maig. Un estudi que posa en relleu la necessitat 
de fomentar, dins del nucli urbà, els desplaçaments a peu i en 
bicicleta; de donar més protagonisme al vianant i treure’n al 
cotxe privat, generant espais públics més agradables, segurs 
i accessibles per a la gent; de generar nous espais d’aparca-
ment que permetin eliminar cotxes estacionats als carrers, 
i de promoure la rotació de vehicles en aquells aparcaments 
que sigui necessari mantenir en superfície; d’adaptar la in-
fraestructura –i la flota de vehicles municipals– a la mobili-
tat elèctrica, que hauria d’arribar al més aviat possible; de 
resoldre els principals dèficits dels accessos viaris a Caldes, 
molt especialment el coll d’ampolla en què s’ha convertit la 
C59 en hores punta; de millorar la connectivitat amb urba-
nitzacions i polígons; o de millorar i diversificar les conne-
xions de transport públic, especialment en l’àmbit del Va-
llès. Des del Govern Municipal fa temps que treballem totes 
aquestes línies d’actuacio. Per això projectem i fem realitat 
espais públics més agradables i amb més protagonisme per a  
la ciutadania, que seran un dels objectius de la reforma de la 
plaça de la Font del Lleó; per això ben aviat iniciarem un pla 
d’ampliació d’algunes de les voreres que són excessivament 
estretes i impracticables; per això també ben aviat connec-
tarem el nucli urbà amb el polígon La Borda a través d’un 
pas per a vianants per sota la C59, i treballem per tenir ben 
aviat una solució a l’accés al cementiri; i per això és imminent 
l’inici de la construcció de l’aparcament semisoterrat de 150 
places al costat de l’església. Un aparcament, per cert, la ne-
cessitat del qual ja reflectia el Pla de Mobilitat de l’any 2004 
i que el nou estudi de mobilitat torna a avalar.

sou imprescindibles!El dret a existir sense
ser perseguits

PdeCAT Caldes de Montbuisom CaldesERC Caldes de Montbui

L A C
Moure’ns millor, una prioritat
de govern

n aquests últims dies hem viscut una forta 
onada de calor també al nostre poble, i cada 
any en aquestes dates els calderins i calderi-
nes ens volta un petit interrogant, que es re-
peteix cada estiu. Quines accions està prenent 

actualment el govern local per a la prevenció d’incendis? 
Amb la neteja de les franges perimetrals de seguretat con-
tra incendis de les urbanitzacions no n’hi ha prou. Les mun-
tanyes del Farell i Sant Sebastià necessiten urgentment 
una acció conjunta de tots els propietaris i l’Ajuntament.
Els propietaris han de consentir qualsevol intervenció que 
es faci als seus terrenys i finançar la part no subvenciona-
da dels plans de gestió forestal que s’avinguin a tirar en-
davant. En l’actualitat, i en el context que hem viscut de 
crisi, molts propietaris opten per no fer-hi cap interven-
ció per evitar costos i abandonar completament aquests 
espais, amb el perill que això pot comportar quan arriben 
les altes temperatures, per a tota la ciutadania calderina 
que ens omplim d’orgull quan parlem de les muntanyes 
que ens envolten.
L’Ajuntament ha de ser capàs d’arribar a acords amb els 
propietaris, amb incentius i ajudes perquè s’avinguin a cui-
dar els seus boscos. Així mateix, cal gestionar jornades in-
formatives per tal d’aconseguir un canvi de mentalitat glo-
bal en la ciutadania per tenir clar que val la pena invertir 
en els boscos i poder-hi destinar una partida econòmica 
local (a Catalunya som a la cua de l’Estat pel que fa al cofi-
nançament de la gestió forestal sostenible dels boscos).Cal 
que ens fixem en altres regions del món, com per exemple 
els països del nord d’Europa, on tenen una concepció molt 
diferent de les zones forestals. Allà els propietaris s’ave-
nen a invertir-hi encara que es passin anys sense treure’n 
profit, ho fan pensant en els seus nets. 

La situació de «no-gestió» no és 
desitjable ni ecològicament, ni 
socialment, ni econòmicament

El que malament comença...
PPC Caldes de MontbuiUnits per Caldes

En els últims mesos, la idea de construir a l’altra banda 
de la riera sembla haver pres força en els plans de 
l’Ajuntament. Una idea basada en el termalisme i el 
turisme que sembla començar amb molt mal peu.
L’any 2015, ERC va presentar un macrocomplex ho-

teler com a via de satisfer el seu desig d’urbanitzar la part alta de 
Can Rius, projecte que va ser tombat per la Comissió Territori-
al d’Urbanisme de Barcelona. Mesos després d’aquest revés de 
la Generalitat, l’Ajuntament va tornar a plantejar una nova via 
per desenvolupar la zona, aquest cop, però, eliminant la presèn-
cia d’hotels i habitatges, construint-hi fonamentalment un con-
junt de piscines i zones termals. Així doncs, sembla que davant la 
negativa que va rebre de la Generalitat, el senyor Personat (regi-
dor d’Urbanisme) va decidir presentar un succedani, un projecte 
menor i menys ambiciós, per tal d’aconseguir edificar al terreny 
en qüestió, tant sí com no.
Si més no és curiós… En cap cas, l’equip de govern ara es plante-
ja que els banys termals no siguin gratuïts. I l’accés amb bicicle-
ta, que sigui restringit!
La forma amb què ERC va decidir dur a terme la creació d’aquest 
Parc Termal va ser mitjançant un “procés participatiu”, o com a 
mínim un derivat industrial d’aquesta modalitat participativa. 
Per començar, en el fulletó repartit per recollir les opinions de la 
ciutadania hi mancava la principal pregunta a fer: “Volen els/les 
calderins/es un Parc Termal?”. A més a més, en el procés partici-
patiu només hi han participat 135 persones, cosa que diu molt de 
la tècnica de recollida d’opinions d’ERC, que es presenta més que 
deficitària. Per acabar, en la reunió del procés participatiu que es 
realitzà el passat 13 de juny no es van admetre preguntes ni inter-
vencions de cap mena de la ciutadania. En definitiva, sembla que 
aquest “procés participatiu”, de participatiu tan sols en té el títol.
Des d’UPCaldes, creiem que al nostre municipi cal una política 
més professional i planificada, ja que les actuacions del consistori 
sembla que es fan de forma aleatòria i espontània, sense cap ra-
onament previ. Cal que ERC entengui que el que malament co-
mença, malament acaba.

E

>Podeu llegir l’article sencer a www.calderi.cat
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L’any 2016 l’Ajuntament de Caldes va 
començar a tramitar una modifica-
ció del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM, antigament cone-
gut com a Pla General) que afectava 
la zona de reserva balneària a l’altra 
banda de la riera, que té una super-
fície de 75.000 m2.
En síntesi, el que proposava l’Ajun-
tament era augmentar les edificaci-
ons que s’hi podrien aixecar, passant 
de 17.330 a 37.675 m2, o sigui, més del 
doble, construir-hi hotels, obrir-hi 
vials d’accés i aparcaments, i pas-
sar-ho tot a sòl urbà. Aquest canvi de 
classificació del sòl a urbà feia auto-
màticament augmentar el valor dels 
terrenys amb uns guanys importants 
per a aquells que fossin propietaris o 
compressin terrenys abans del canvi.
Ja hem explicat altres vegades que 
la Generalitat va impedir les intenci-
ons municipals i les d’algun grup in-
versor que hi devia haver al darrere.
Posteriorment, l’Ajuntament s’ha 
tret de la màniga el projecte del 
Parc Termal. Hem de dir, d’entrada, 
que Vila Termal no està en contra 
de cap projecte que intenti poten-
ciar el termalisme, de forma res-
pectuosa amb Caldes i amb el seu 
entorn. Però també hem de dir que 
estem en contra de qualsevol pro-
jecte especulatiu com el que va ini-
ciar l’Ajuntament l’any 2016.
En l’acte que a iniciativa de l’equip de 
govern es va celebrar el 13 de juny a 
la Casa dels Mestres, dins d’un au-
toanomenat procés participatiu, del 
qual, en un altre moment, ja explica-
rem les mancances, les irregularitats 
i el dirigisme, Vila Termal, després 
de molts intents, va aconseguir final-

Un fre a l’especulació

> vila Termal

El dissabte 1 de juliol va ser el gran dia per al barri del Bugarai, una jor-
nada festiva que començava al migdia i que acabava passada la mitja-
nit amb focs artificials i trons. L’Associació de Veïns del Bugarai comen-
çava la diada amb una festa de l’escuma per a grans i petits. Tot seguit, 
l’espectacle del Màgic Jaïr, que va donar pas a la xocolatada popular on 
tothom va poder fer un berenar com els d’abans. Amb la col·laboració 
del CN Caldes i l’escola de dansa Step by Step, començava poc després 
un festival de ball que omplia l’escenari del Bugarai. Finalment, l’acte de 
cloenda va anar a càrrec del sopar de germandor i l’animació de CPin DJ. 

El Bugarai viu el seu gran dia

Fotos de la setmana

Actuació de Step by Step a l’escenari del barri Bugarai. > a. saN aNDrés

El passat 1 de juliol, va ser un dia 
de joia per a les famílies de Caldes.
En cap cas el que segueix pretén 
fer cap tipus de publicitat i sí, en 
canvi, vol explicar fidelment el que 
va ser el Festival Stage Escola de 
Dansa, d’aquest bell art escènic en 
les seves diferents modalitats.
Deixant de banda (cosa difícil en 
el meu cas) el sentiment d’avi, tot 
el que segueix, com deia abans, vol 
ser un fidel reflex del que vàrem 
arribar a gaudir els assistents a 
aquest “espectacle”, substantiu 
que es mereix pel seu nivell artístic.
El primer “impacte” va ser el vi-
sual: poques vegades aconseguim 
veure el Casino de Caldes ple a ves-
sar; tot un esdeveniment. Aquest 
fet, per si mateix, ja va dar un realç 
a la “solera” dels 150 anys d’aques-
ta entitat. Pel que fa a l’espectacle, 
la combinació de llums, vestuari, 
qualitat de so, continuïtat entre 
els diferents quadres, ritme, dinà-
mica i coordinació de la “canalla” 
i no tan “canalla”, el fet d’interca-
lar veu en directe amb la cançó 
del Mag d’Oz (felicitacions a la in-
tèrpret), àdhuc el parlament final 
d’agraïment de la directora de 
l’Stage a tots els/les seus/seves col-
laboradors/es, per molt que això ja 
es podia llegir al programa de mà, 
la menció específica (entranyable) 
al “papa” (felicitats també a vosal-
tres, Joan i Dolors), tot plegat va 
acabar d’arrodonir dues hores que, 
encara que pugui semblar despro-
porcionat, restaran a la memòria 
dels pares, avis i resta de famílies 
del nostre poble.
Per molts anys, Stage.

Hi havia una vegada…  

> Domènec sánchez Riera

100 anys d’Electra 
Caldense: capítol IV, 
1959-1980, Caldes i 
l’Electra creixen

Fe d’errates

> Marta Puigdueta Revetlle

Enguany l’Electra Caldense celebra 
el seu centenari i per commemorar 
l’aniversari ha volgut fer un repàs de 
la seva història. Així doncs, al Cal-
derí fem un article mensual sobre 
la trajectòria de l’empresa elèctri-
ca que il·lumina Caldes des del 1917, 
basant-nos en la recerca de Joan Vi-
llanueva Dachs. El mes passat vam 
conèixer els anys foscos i ara seguim 
amb el creixement de l’empresa, la 
celebració dels cinquanta anys de 
la creació de l’Electra i la fundació 
de l’Associació d’Empreses Elèctri-
ques. A finals de la dècada de 1950, 
en el marc de la política de blocs i la 
Guerra Freda, l’economia espanyo-
la va començar a obrir-se a l’exteri-
or i a liberalitzar-se, basada en la in-
dústria i els serveis, i amb una clara 
pèrdua de pes de l’agricultura. El 
creixement va ser possible, també, 
amb l’augment del parc de produc-
ció d’electricitat. Per superar l’eta-
pa de les restriccions el govern de 
Franco va establir mesures, com la 
creació del règim de “Red General 
Peninsular”, que integrava els sis-
temes de les grans empreses i les 
obligava a intercanviar energia per 
raons d’utilitat pública, i el model de 
“tarifas tope unificadas”, que s’ha-
vien d’aplicar a tot el territori de 
l’Estat, i a les quals s’afegia un re-
càrrec que recaptava un ens esta-
tal anomenat Oficina de Liquidaci-
ones de Energía (OFILE). Amb els 
fons d’OFILE l’Estat subvenciona-
va la construcció de noves centrals 
de producció. Les grans elèctriques 
privades van poder construir noves 
centrals i el govern va impulsar-ne 
dues a través de dues societats es-
tatals: l’Empresa Nacional de Elec-
tricidad SA (ENDESA), i l’Empresa 
Nacional Hidroeléctrica del Riba-
gorzana SA (ENHER). 
A Caldes, com a la resta de Catalu-
nya, a partir de 1960 el creixement 
de la indústria i del sector serveis 
va ser important i continuat, i va 
atraure molta població de les regi-
ons agrícoles espanyoles. Com a con-

seqüència va augmentar la demanda 
d’electricitat tant per a usos industri-
als com per a abastir els nous habi-
tatges que s’anaven construint. Del 
1940 al 1960 la població de la vila va 
augmentar unes 1.600 persones; en 
les dues dècades següents, del 1960 
al 1980, l’augment va ser de més de 
4.000, fins a sobrepassar en total els 
10.000 habitants.
A més, els nous hàbits de consum van 
incorporar cada vegada més aparells 
elèctrics a les llars i més maquinària 
elèctrica a les indústries. En totes les 
transformacions el subministrament 
de l’Electra va tenir un paper cabdal. 
En els 43 anys des de la seva funda-
ció, l’any 1917, fins al 1960, l’Electra 
havia arribat a tenir 800 clients, a 
distribuir 2,7 GWh anuals i a cons-
truir 11 estacions transformadores. 
En els 20 anys posteriors les xifres 
es van multiplicar, i el 1980 es va ar-
ribar a 4.000 clients, 21,8 GWh i 43 
estacions transformadores. El canvi 
de la xarxa de distribució d’alta ten-
sió, des dels 11 kV fins als 25 kV, va 
ser una bona base per poder cobrir 
les noves necessitats d’electrificació 
i el creixement de la demanda. 
Malgrat les millores que s’havien fet 
a la línia Sabadell-Caldes de la sub-
ministradora Compañía de Fluído 
Eléctrico (CFE), anomenada “Caldes 
1”, es va constatar que no es podria 
garantir a Caldes un servei elèctric 
de qualitat amb aquella única línia 
d’abastament. La demanda de la vila 
anava creixent  i la línia en qüestió 
també suportava la càrrega d’altres 
punts de subministrament al llarg 
del seu recorregut. L’Electra va re-
clamar sense èxit a CFE solucions al-
ternatives per poder mantenir el ser-
vei, per tant es va adreçar a ENHER, 
que, tot i pertànyer a l’Estat, tenia la 
seva activitat principal i la seva seu 
a Catalunya, i en aquells anys estava 
construint noves xarxes de distribu-
ció a les comarques properes a Bar-
celona per donar sortida a la produc-
ció elèctrica de les seves centrals. 
El 1967: any del cinquantenari i de 
grans canvis
Superant un problema rere l’altre, 
l’any 1967 l’Electra va poder celebrar 
els primers 50 anys de vida. Amb 
l’aniversari va arribar l’enginyer Al-
bert Xalabarder, que va esdevenir el 
gerent, i es va constituir la societat fi-
lial Comercial Vallesana de Suminis-
tros SA, a la qual es van traspassar 
els locals i altres actius relacionats 
amb les instal·lacions elèctriques. A 
partir d’aquell moment l’Electra es va 
dedicar al subministrament d’electri-
citat construint i mantenint la seva 
xarxa de distribució, i la Comercial, 
a les instal·lacions elèctriques per a 
particulars i per a la mateixa Electra.
Però aquell mateix 1967 va tancar 
l’empresa Hilados y Tejidos Cortés 
SA, la indústria més important del 
municipi i el principal consumidor 
d’electricitat. Aquell tancament va su-
posar la pèrdua de la feina de molts 
calderins i l’Electra va veure com 
per primera vegada després de molts 
anys disminuïen les vendes d’energia. 
Durant la dècada dels seixanta l’Elec-
tra va construir moltes línies, de les 
quals destaca la que surt del camp 
de futbol de Caldes (ET-16) i acaba al 
nucli de Sant Sebastià de Montmajor, 
travessant tota la muntanya del Fa-
rell. Aquesta va ser l’obra més llarga 

ment un pronunciament de l’equip 
de govern sobre quina serà l’edifica-
bilitat de la zona de reserva balne-
ària, un cop escindida la superfície 
corresponent al Parc Termal.
Per fi vàrem aconseguir que, més 
enllà de respostes equívoques, l’equip 
de govern reconegués que als 50.000 
m2 restants s’hi podrà fer, com a 
màxim, un sostre edificat d’11.500 
m2, significativament menor que els 
17.330 o 37.675 que hem esmentat 
abans. I en tenim l’enregistrament 
per provar que va ser així.
Caldrà estar atents al que pugui 
succeir en aquests 50.000 m2, però 
confiem que un sostre possible 
d’11.500 m2 desanimi qualsevol ope-
ració especulativa.

i complexa construïda fins aleshores 
per l’Electra, i va suposar portar per 
primera vegada l’electricitat al citat 
nucli de Sant Sebastià i a altres in-
drets del recorregut, com el Pascol, 
la Torre Nova i el Farell.
El creixement del nombre de clients 
també va suposar aviat un greu pro-
blema administratiu, ja que es feia 
molt difícil seguir confeccionant ma-
nualment les factures d’electricitat 
dels clients. Eren els anys dels pri-
mers passos de la informàtica, que 
es basava en grans i costosos ordi-
nadors situats en centres de càlcul, 
però a finals de la dècada de 1960 
van sorgir els miniordinadors, que 
quedaven a l’abast de les petites em-
preses. El 1969 l’Electra es va decan-
tar per un d’aquests, un Factor-Q16. 
Aquella decisió, que va ser pione-
ra perquè en aquell temps a Caldes 
pràcticament no hi havia cap ordina-
dor, també va ser-ho en la gestió prò-
pia de les dades, fet que s’ha mantin-
gut fins als nostres dies. 
El 1972 es va poder realitzar la con-
nexió de la xarxa a la d’ENHER i així 
es va aconseguir, finalment, disposar 
de dues connexions diferents per a 
l’abastament de la xarxa de l’Electra, 
cadascuna amb capacitat suficient 
per mantenir el servei a tots els cli-
ents en cas d’avaria d’una d’elles. En 
aquesta època es començava a notar 
la creixent orientació al monopoli de 
les grans empreses elèctriques, i la 
seva influència en les decisions de 
l’Administració. Una de les mostres 
més significatives d’aquesta tendèn-
cia va ser el “conveni de zones” que 
van signar el 1974 les quatre grans 
elèctriques catalanes del moment 
(FECSA, HECSA, ENHER i F.H. 
SEGRE) per repartir-se el territori 
de Catalunya entre elles. 
Les grans elèctriques consideraven les 
petites distribuïdores com una anoma-
lia i una nosa, i per aquest motiu l’Elec-
tra i altres elèctriques de les mateixes 
característiques van topar contínua-
ment amb tot tipus d’obstacles a l’ho-
ra de desenvolupar la seva activitat i 
el seu creixement. El fet que el 1966 al-
guns socis de l’Electra rebessin ofer-
tes d’una gran elèctrica per vendre’s 
la seva participació a l’empresa calde-
rina o que la política de tarifes del go-
vern no beneficiés a les distribuïdores 
petites en són un exemple.
A causa dels continuats i creixents 
problemes que les petites distribuï-
dores anaven trobant per realitzar la 
seva activitat, i per poder fer sentir 
la seva veu davant de l’Administració 
i de les grans companyies, l’any 1972 
va néixer a Barcelona l’Associació 
d’Empreses Elèctriques (ASEME). 
Aquesta associació, de la qual l’Elec-
tra va ser una de les fundadores, ha 
lluitat per la defensa de les petites 
distribuïdores fins a l’actualitat.
En el pròxim capítol coneixerem  la 
producció pròpia d’electricitat i l’ex-
tensió de la xarxa de distribució a al-
tres municipis de la comarca.

A la notícia de l’empresa Relats de 
l’edició anterior, cal dir que l’empresa 
compta amb 250 empleats a Caldes i 
que el nom de l’escultura de Josep Mi-
nistral és “On hi ha ombra hi ha llum”.
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compte enrere per a la tercera edició del cicle de concerts que es gaudiran els dies 21, 22, 28 i 29 de juliol

Tot a punt per degustar música 
en viu amb tast gastronòmic local

E

D’esquerra a dreta i de dalt a baix, Adrià Puntí, Gemma Humet, Mazoni i XY, el cartell de la tercera edició del Festival Molí de l’Esclop. > ceDiDes

MÚsICA | fEStIVAL MoLÍ DE L’ESCLoP

Redacció

l Festival de Música 
Molí de l’Esclop de Cal-
des presenta la seva ter-
cera edició, que posarà 
el fil musical a les nits 

del mes de juliol. Adrià Puntí, Mazo-
ni, XY i Gemma Humet són les quatre 
grans propostes d’enguany, una barre-
ja inèdita i potent entre el més conegut 
i emergent del mapa musical català. 

Els caps de setmana del 21 i 22 i 
28 i 29 de juliol són les dates previstes 
per un dels festivals de música “que 
pretén consolidar-se dins l’escena 
musical no només vallesana, sinó 
també catalana”, comentava Isidre 
Pineda, regidor de Cultura i Turis-
me de Caldes. El cartell oficial va ser 
presentat el passat dilluns 19 de juny 
amb la presència també del director 
artístic i cap de producció del festi-
val, Abel Coll. “Després de la gresca 
de l’Escaldàrium, vindran dos caps 
de setmana dedicats a poder escol-
tar música tot gaudint d’un àpat o 
una copa de vi”, deia Coll en relació 
amb l’edició d’enguany, que presenta 
dues novetats importants: la comu-
nió entre la música o els concerts en 
directe i l’experiència gastronòmica 
a càrrec de Termes Victòria, “que 
en aquesta edició presentaran una 
proposta elaborada per comple-
mentar el festival i assolir l’objec-
tiu que la gent se’l faci seu”, afegia 
el director artístic de l’esdeveniment. 
L’altra gran novetat va relacionada 
amb la venda de les entrades, que en-
guany es poden adquirir a través d’In-
ternet, a banda del punt de venda ha-
bitual al Museu Thermalia. 

L’aforament previst per a cada 
concert és de 200 persones, tot i que 
s’espera superar l’assistència de les 
edicions anteriors. De fet, “quan falta 
només un mes, les vendes van molt 
bé i l’aforament se’ns quedarà petit”, 
apuntava Abel Coll. Des de només 5 € 
per concert, els assistents podran gau-
dir d’actuacions musicals de primer ni-
vell en què, per l’import popular, no s’ha 
previst oferir abonaments per a l’assis-
tència dels quatre concerts previstos. 

La música serà la gran protago-
nista d’aquests dos caps de setmana 
de juliol a Caldes de Montbui. Primer 
es podrà gaudir de la música en di-
recte i l’espectacle impressionant de 
Mazoni i Adrià Puntí, dos referents 
actuals en la música catalana, acom-
panyats de piano i guitarra. Seguida-
ment, es donarà pas a les propostes 
més emergents, XY i Gemma Humet, 
“una de les tres veus femenines ac-
tuals més potents, amb un compro-
mís social i ètic pel contingut de les 

Concerts 2017

MAZONI · 21 De JULiOL · 22 h

ADRIÀ PUNTÍ · 22 De JULiOL · 22 h

XY · 28 De JULiOL · 22 h

GEMMA HUMET · 29 De JULiOL · 22 h

+ info: festivalmolidelesclop.cat

seves lletres”, deia Abel Coll. 
La proximitat amb els autors 

és el valor diferencial d’aquest cicle 
de concerts. “A la primera fila da-
vant de l’escenari no hi haurà ca-
dires, sinó una catifa i coixins per 
poder seure-hi i quasi poder veure 
la marca dels mitjons dels artis-
tes”, deia Abel Coll, i afegia Pine-
da: “s’aposta per la proximitat del 
músic amb l’espectador, sentint 
com si estiguessin tocant al men-
jador de casa”. 

“L’objectiu 
és que la gent 
es faci seu el 
festival”

Abel Coll
Director artístic i 
cap de producció 
del Festival Molí 
de l’esclop 

La troballa de marbre representa Apol·lo, déu de la medicina i la curació
Arran de l’estudi arqueològic fet al cap romà de marbre blanc tro-
bat en les excavacions de la plaça de la Font del Lleó, es confir-
ma que es tracta d’una representació d’Apol·lo, fill de Zeus, i no 
d’una deessa de l’aigua com havien apuntat les hipòtesis inicials. 
Entre les primeres conclusions, s’hi afegeix també un coneixe-
ment aproximat de la seva procedència: un marbre de l’illa de 
Paros (Grècia) realitzat en un taller de Roma durant la primera 

meitat del segle II d. C. Segons la mitologia grega, Apol·lo és el 
déu de la medicina i la curació, fet que reafirma les conclusions 
de Pere Lluís Artigues, director de l’equip d’excavació, i de Carme 
Miró, del Servei d’Arqueologia de Barcelona, que rebutjaven l’aus-
teritat de les piscines calderines i defensaven que aquestes teni-
en una finalitat salutífera, a diferència de les termes d’altres ciu-
tats, on eren usades com a acte social, a més del motiu higiènic. 
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Quim Dasquens en la xerrada de la Biblioteca. > i. HiJaNO

Ja fa quatre anys que el cor de gòspel de l’EMM de Caldes 
treballa durant el curs i presenta, com a acte de cloenda, un 
concert a finals de juny. Enguany, el recital es va celebrar 
el 26 de juny a la Sala Noble de Can Rius, acompanyats del 
grup de gòspel del municipi veí de Sant feliu de Codines. 
Amb direcció d’Esther Condal, el cor de la vila va iniciar el 
concert amb el seu repertori, seguit del recital dels de Sant 
feliu, i finalment, una actuació conjunta entre els dos cors 
amb dues cançons tradicionals. L’agermanament dels dos 
cors en el concert significa “una forma més d’aprenen-
tatge mutu que, a més, ens permet presentar un reper-
tori de manera més emotiva”, comentava Esther Condal. 

Un nombrós públic assistent entre família i amics dels alumnes de 
l’EMM Joan Valls va gaudir del concert de fi de curs de l’escola a la 
Sala Noble de Can Rius. Des de les 19 h del dimecres 21 de juny, els 
alumnes de l’escola municipal van mostrar diferents peces treballa-
des al llarg d’aquest darrer curs. 
L’orquestra infantil, seguida de l’orquestra  juvenil, la coral de primer 
i segon nivell elemental i, per acabar, la coral de nivell mitjà d’alum-
nes d’edats superiors, van interpretar músiques de tots els temps: 
des dels clàssics com el “Quintet amb clarinet” de W. A. Mozart, fins 
a “Hallelujah” del mític L. Cohen; música catalana com “Que tinguem 
sort” de Lluís Llach o “Bona nit” del grup català Els Pets, i “We are 
the World”, del conegut com el Rei del Pop, l’etern Michael Jackson.

MÚsICA | GoSPEL oN fIRE EMM JoAn vALLs | fI DE CURS

“La fotografia és un viatge en 
si mateixa”

Així introduïa Quim Dasquens la xerrada “Fotografia i 
viatges”, dins la Viatgeteca d’enguany, que va celebrar-se 
a la Biblioteca de Caldes el dijous 29 de juny. Hi ha mil 
maneres de planificar un viatge, però, en el cas dels viat-
ges fotogràfics, el procés comença marcant-nos un objec-
tiu: què volem fotografiar. Segons Dasquens, aquesta no 
és l’única diferència respecte als viatges convencionals, 
de fet “el viatge fotogràfic té un altre ritme”, i afegeix 
que “els viatges pensats fotogràficament potser són 
més curts però cada instant es viu més intensament”. 

BIBLIoTECA DE CALDEs | VIAtGEtECA

Toc de gòspel a l’estil calderí Música i cant en el concert de cloenda

Festival de dansa de fi de curs de l’escola Stage de Caldes. > a. saN aNDrés

Interior de la Sala Delger. >  i. HiJaNO

La dansa omple de música el Casino 
Un especial sobre el 
foc a la sala delger

El ball lligat amb la literatura va cap-
tivar els gairebé 500 assistents al fes-
tival de dansa que l’escola de Caldes 
Stage va representar en tres actes al 
Casino de Caldes, durant el dissabte 
passat, 1 de juliol. Més de 220 parti-
cipants van trepitjar l’escenari per 
delectar els espectadors amb dife-
rents tipus de danses, des de la més 
clàssica fins a la més moderna. Amb 

un rerefons de contes infantils, l’acte 
es va dividir en tres actes: el primer, 
el cicle de la vida; un segon, dedicat 
al castell encantat, i un “poble molt 
llunyà”, que va ser l’acte de cloenda. 
L’ovació final d’una pleníssima pla-
tea i un primer pis de llotges on no 
es podia ni entrar va posar el colofó 
a l’esforç anual dels alumnes de l’es-
cola de ball calderina Stage.

El passat divendres 30 de juny es van 
obrir les portes de l’exposició fotogrà-
fica que acull la Sala Delger: “Foc de 
Festa, Festa de Foc”, del fotògraf Das-
quens. La mostra es podrà visitar fins 
al 16 de juliol. A la Sala, els visitants i 
calderins poden adquirir marxandatge 
i productes relacionats amb l’Escaldàri-
um com samarretes, mocadors, barrets, 
xapes, CD i moltes coses més. 

DAnsA | fEStIVAL StAGE sALA DELGER | ESPECIAL foC
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L’atleta del CN Caldes, Manolo Romero, va participar el 
passat 24 de juny al XIII Campionat d’Espanya de Car-
rera de Muntanya, disputat a la població lleonesa de 
Molinaseca. El calderí va aconseguir la segona posició 
de la competició de nivell nacional i en la categoria de 
M60. Una vegada més, Romero aconsegueix un magní-
fic resultat en una cursa de 13 km de pujada continuada.

Romero, subcampió d’Espanya VII Campionat de Catalunya Open Màster
Mercè Puigdueta, Olga Fernández, Raül Romero i Jaume Balart van ser els 
quatre atletes del CN Caldes participants en el Campionat de Catalunya d’Ai-
gües Obertes, celebrat a l’estany de Banyoles el dissabte 17 de juny. Dins la ca-
tegoria femenina +55, la calderina Puigdueta va classificar-se en segona posi-
ció. La va seguir la seva companya Fernández amb la cinquena posició en la 
categoria +30. En les seccions masculines, Romero va classificar-se en dot-
zena posició en la categoria +35, i Balart, en la tretzena dins la categoria +50. 

el tir amb arc és un esport desconegut i apte per a tothom, en el qual destaca el 
club calderí arquers del Negrell, referents d’aquesta pràctica al Vallès Oriental

magat al carrer del Negrell, a la 
urbanització del mateix nom, hi 
ha un dels millors camps d’en-
trenament de tir amb arc de la 
nostra geografia, on els socis 

i amics del club dels Arquers del Negrell 
posen a prova la seva concentració i precisió, 
i s’intenten superar diàriament. El tir amb 
arc és un dels esports més desconeguts i de 
més fàcil pràctica per a tothom, on la indivi-
dualitat dona pas a la germanor d’una enti-
tat que comença a ser referència a Catalunya 
gràcies al seu savoir faire en els últims anys.

Un dels cops més durs per al club va 
ser la ventada del desembre del 2014, en què 
les instal·lacions van quedar molt malmeses 
per la caiguda d’arbres, després dels vents 
de més de 100 km/h que van registrar-se a 
Caldes. Sense dubtar ni un moment, la junta 
directiva del club va començar amb la recu-
peració dels terrenys, gràcies principalment 
al suport de socis i practicants, que van acon-
seguir millorar encara més les ja existents. El 
club, però, havia de deixar l’altre camp de tir 
olímpic que tenia a Palau de Plegamans, i fer 
una decidida aposta per les instal·lacions de 
Torre Negrell, per aconseguir un major grau 
de germanor entre els practicants. 

Però la ventada també va deixar quel-
com més positiu, ja que el club, integrat ac-
tualment per més de 130 socis, s’ha conver-
tit des de llavors en un dels més actius de 
Catalunya, amb campions en totes les dis-
ciplines i amb un creixement del qual, a dia 
d’avui, encara no es coneix el sostre. Amb 
Sebastià Juanola, pluricampió del món, com 
a soci actiu i diversos campions d’Espanya i 
de Catalunya a les seves files, el club és un 
dels més llorejats del Vallès i un clar exem-
ple a seguir. Roger Hermosilla, Luz Javier o 
Rosa Miñano són alguns dels campions que 
participen en competicions esportives inter-
nacionals amb els colors del club, on també 
destaquen Jaume Nugent, Jordi Fàbregas o 
Jordi Lozano.

Les zones habilitades al camp de tir 
consten de dues parts: un camp d’escalfament 
amb diferents distàncies, amb tir a dianes i a 
figures, per a qualsevol de les modalitats de 
llançament amb arc (longbow, de politja o nu). 
El circuit de 24 zones és l’altra modalitat en la 
qual es poden entrenar els socis, amb un re-
corregut per la natura calderina on en les di-
ferents distàncies es pot practicar el tir amb 
desnivells i dificultats de diversa índole.

Amb la intenció de donar a conèixer 
l’esport i fomentar la seva pràctica, els Ar-
quers del Negrell organitzen diverses jorna-
des esportives durant l’any, com per exemple 
tirades socials o el pròxim Open de Catalu-
nya de Camp Vila Termal de Caldes de Mont-
bui, que tindrà lloc el 22 i 23 de juliol, amb un 
recorregut per diversos paratges de la vila 
com la Riera, el camp de futbol o diversos 
carrers urbans.

En l’arc, un esport completament indi-
vidual, la concentració és bàsica per acon-
seguir bones puntuacions i superar-se. La 
precisió s’aconsegueix amb la pràctica i la 
persistència d’aquesta modalitat ancestral, 

Concentració,
precisió i superació

A
Albert san Andrés

animal a les instal·lacions està completament 
vetada pel club, sota risc d’expulsió.

Els Arquers del Negrell ofereixen clas-
ses gratuïtes d’iniciació en què el club és qui 
cedeix el material i explica les principals op-
cions per gaudir a tot aquell que vulgui pro-
var aquesta modalitat esportiva. El camp és 
obert als socis durant 24 h i 365 dies l’any, 
amb una quota d’entrada per a externs de 10 
€ per jornada. Aquest és el preu que es paga 
mensualment per ser soci (més informació a 
www.arcmontbui.es).

“L’open de Catalunya de 
Camp vila Termal de Caldes 
de Montbui, el 22 i 23 de juliol, 
amb un recorregut per diversos 
paratges de la vila, serà el 
pròxim acte del club”

El soci Jaume Nugent a la primera zona del recorregut. > a. saN aNDrés

ARqUERs DEL nEGRELL | tIR AMB ARC

que avui dia és un esport factible i obert a 
tothom i que fins i tot serveix com a trac-
tament per a la millora de la concentració 
en trastorns com el TDAH en els més joves.

Amb categories que comencen en ale-
vins (fins als 12 anys) i arriben al sènior o als 
veterans (més de 50), els arquers tenen un 
ampli rang de modalitats per participar, com 
el tir de camp o de sala, entre d’altres.

Lluny del que es pot pensar, aquest és 
un esport en el qual el respecte a la natura és 
una de les principals bases, per això la caça 
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Xavi Ortega serà el president del CF Caldes els propers quatre anys. El 
calderí va ser proclamat màxim mandatari del club de la vila termal el 
passat 22 de juny sense necessitat d’haver de celebrar eleccions perquè 
va ser l’únic candidat que s’hi va presentar. Ortega ja exercia de presi-
dent en funcions des del passat octubre, quan Manel Garcia va deixar el 
càrrec per motius personals, i encapçalarà una junta directiva formada 
per José Gómez (vicepresident econòmic); Agustí Abad (vicepresident 
esportiu); Emili Pérez de Rozas (secretari); Juan Huertas i José García 
(primer equip); José Anaya i Josep Ortega (màrqueting i comunicació); 
Paco Gris (règim intern i vestidor i material); Diego Adán (vestidor i ma-
terial), i Montse Casanovas (administració). Un dels objectius serà tornar 
el primer equip a Segona Catalana. > Toni Canyameras

FUTBoL | Cf CALDES

Xavi ortega, nou 
president del Caldes

Xavi Ortega té com un dels principals objectius ascendir de nou el CF Caldes

a Segona Catalana. > tONi caNYaMeras

nATACIÓ | fINAL RELLEUS CAtALUNYA

Prebenjamins, campions de Catalunya 
El passat 22 de juny es va celebrar la gran final de 
relleus del Campionat de Catalunya en les catego-
ries de benjamí i prebenjamí a la Piscina Olímpica 
Bernat Picornell. En la competició d’aigua, els ne-
dadors prebenjamins del CN Caldes, nascuts l’any 
2008, van aconseguir classificar-se com a cam-
pions de Catalunya en la prova de 4x50 esquena 
conjunt, disputat pels calderins Aleix M., Sergi O., 
Dani T. i Jan A. En la prova 4x50 metres estils amb 
nedadors de també el 2008, els joves calderins van 
aconseguir la sisena posició en la classificació de 
relleus, optant al diploma pertinent i on van par-
ticipar els nedadors Aleix Martín, Carla G., Aleix 
Montasell i Jan A. Finalment, les nedadores cal-
derines nascudes el 2007 Mireia R., Clàudia M., 
Aina M. i Carolina O. van classificar-se en vuite-
na posició en la mateixa prova 4x50 metres estils. 
Les mateixes nedadores van aconseguir la dese-
na posició en la prova 4x50 metres lliures femení. Els prebenjamins calderins, campions de Catalunya. > ceDiDa 

HoqUEI | RECAM LÀSER CALDES TRIATLÓ | CAMPIoNAt CAtALUNYA CRoSS

Ferran Esteo no continuarà la propera temporada al 
CH Caldes. El jove jugador marxarà al conjunt codinenc 
per tenir més minuts a la categoria de plata de l’hoquei 
nacional. Aquesta temporada era una de les peces clau 
del filial arlequinat, que ha acabat en vuitena posició. 
Ara, Esteo podrà continuar la seva progressió en un 
conjunt que es marcarà com a objectiu l’ascens a l’OK 
Lliga. > Premsa CH Caldes

El passat dissabte 24 de juny, la calderina Mercè Tusell 
va aconseguir la 1a posició del podi en la Competició de 
Catalunya de Triatló Cross, celebrada a Calella. Tusell 
reconeix que “em va anar molt bé, tot i que arrosse-
gava la fatiga de les competicions anteriors”, sobre-
tot en el cas del Campionat d’Espanya de Duatló Cross, 
on “vaig sortir segona de l’aigua i em vaig situar pri-
mera en la prova de bicicleta”, deia la campiona. 

Esteo, cedit al CHP sant Feliu Tusell, campiona a Calella
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  dIMARTs 04
MATRÍCULA
Per als cicles formatius de grau 
mitjà i segons les preinscripci-
ons amb plaça assignada. Matri-
culació del 4 a l’11 de juliol.
Lloc: Institut Manolo Hugué i 
Escola Pia de Caldes.

16 h · TALLER
Book Express d’animació a la 
lectura i escriptura creativa
Els dies 4, 6, 11 i 13 de juliol. 4 
sessions d’hora i mitja a càrrec 
de Cos de Lletra. Activitat 
literària per a nens i nenes.
Lloc: Biblioteca de Caldes. 
organitza: Cos de Lletra. 

   dIMECREs 05
CoLÒnIEs 
Trobada del grup de 
colònies per a gent gran
Lloc: El Montseny.
org.: fundació Santa Susanna.

  dIVENdREs 07
16.30 h · XERRADA
Xerrada fotogràfica 
“viatgem a nova York” amb 
Jaume ventura
Lloc: Punt de trobada.
org.: fundació Santa Susanna. 

18 h · CAMIns DE BRUIXEs 
* Escaldàrium
Lloc de sortida: plaça de la font 
del Lleó cantonada amb carrer 
Nou (al costat de l’Ajuntament)
A carrec de Cooltur.
Inscripcions per e-mail: 
infocooltur@gmail.com

19 h · ACTIvITAT
“L’acollida i la condició 
humana”, a càrrec de Josep M. 
Esquirol, filòsof i professor de 
la Universitat de Barcelona.
Lloc: Punt de trobada. 
organitza: fundació Santa 
Susanna i Santa Maria de 
Caldes de Montbui.

21.30 h · TEATRE
 * Escaldàrium
“Judici i execució de les 
bruixes”. S’encoratja a venir a 
participar com a públic vestits 
d’època (1600-1700). Atenció: 
la representació teatral 
podria en algun moment ferir 
sensibilitats. Recomanable per 
a majors de 16 anys. 
Lloc: plaça de la font del Lleó. 

22h · sARDAnEs 
* Escaldàrium
Amb la Cobla Bisbal Jove.
Lloc: pl. de l’Església.
organitza: Agrupació 
Sardanista Calderina.

22 h · PRoJECCIÓ A LA 
FREsCA
“Desencordats, una 
aventura al Broad Peak”, 
de Jordi Cardona (Centre 
Excursionista de Santa 
Perpètua de Mogoda). 
Lloc: Jardí d’El toc. 
org.: CECMo Caldes de Montbui.

22:30 h · FoC. * Escaldàrium
“Carretonada de les 
criatures embruixades”
Lloc: plaça onze de Setembre.
Atenció: seguiu les mesures 
de seguretat i aneu vestits per 
participar en un acte de foc.

   dIssABTE 08 
BoTIGA. * Escaldàrium
Parada de marxandatge del 
Ball de Diables de Caldes de 
Montbui durant tot el dia. 
Lloc: porxo de l’Ajuntament.

11 h · CAMIns DE BRUIXEs 
* Escaldàrium
Lloc de sortida: plaça de la font 
del Lleó cantonada carrer Nou. 
A càrrec de Cooltur.
Inscripcions per e-mail: 
infocooltur@gmail.com

12 h · EsCUMÀRIUM  
* Escaldàrium
Festa de l’Escuma
Recomanació: tots els nens 
haurien de portar xancletes 
cordades i ulleres aquàtiques 
per la protecció ocular.
Lloc: plaça Can Rius.
organitza: Assoc. Bombers 
Voluntaris de Caldes.

13 h · DInAR. * Escaldàrium
Dinar d’entrepans.
Lloc: pl. font del Lleó. 
organitza: Grup “Pioners” de 
l’AE El Pasqualet.

18 h · LLIURAMEnT 
PREMIs. * Escaldàrium
Del II Concurs de Dibuix de 
Còmic i Manga basat en la 
llegenda de l’Escaldàrium. 
Lloc: La Caverna de Voltir. 
organitza: La Caverna de Voltir

18 h · LA CULTURA AMB 
L’EsCALDÀRIUM
 * Escaldàrium
Cercavila: Espai Jove El toc - 
c. font i Boet - plaça Catalunya 
- c. Gregori Montserrat - Pi i 
Margall - c. Asensi Vega - plaça 
de l’Església - c. forn - plaça 
onze de Setembre. 
Hi haurà actuacions a la plaça 
Catalunya i plaça de l’Església.
• “Contacontes: la llegenda 
de l’Escaldàrium”, a càrrec de 
Queralt Díaz.
• “Escaldàrium by Step”, 
a càrrec de Step by Step 
Companyia de Dansa.
• Gegantons i capgrossos 
d’aigua, a càrrec de Ball de 
Gegants de Caldes de Montbui.
• Castell Escaldat, a càrrec dels 
Castellers de Caldes. 
• Aquae i foc a càrrec de la Colla 
Sardanista Aquae Calidae.
• Bastons d’aigua i foc a càrrec 
dels Bastoners de Caldes.
• Gitanàrium a càrrec del Ball 
de Gitanes de Lliçà de Vall.

19.30 h · AGERMAnAMEnT 
CALDEs - sAInT PAUL-
LÈs-DAX
Amb motiu del 5è aniversari de 
l’agermanament, se celebrarà la 
recepció oficial a l’Ajuntament 
de l’alcaldessa i els regidors de 

la vila francesa, la signatura del 
llibre d’honor, la inauguració de 
la plaça Saint Paul-Lès-Dax i el 
sopar oficial a les 21.30 h.
Lloc: Ajuntament de Caldes.
organitzen: Amics d’Europa i 
Ajuntament de Caldes.

20.30 h · 
EsCALDÀRIUM&GUIsLA
* Escaldàrium
Actuació de la Coral Guisla 
en el marc de l’Escaldàrium: 
“Ahuna Ya tswanang!”. Direcció: 
Gemma tatay. Amb Adela 
Poch, soprano, i Jofre Dodero, 
piano. Repertori: música del 
Romanticisme i música africana. 
Cor convidat: Palau Grup Vocal 
(Palau-solità i Plegamans), 
direcció: Anna Soley.
Lloc: Sala Noble de Can Rius.
organitza: Coral Guisla.

21 h · soPÀRIUM
* Escaldàrium
Lloc: plaça onze de Setembre.
org.: Ball de Diables de Caldes.
Atenció: hi haurà ubicada 
una pantalla gegant per poder 
seguir la retransmissió de 
l’Escaldàrium en directe.

22 h · “GUARDARoPIA” 
* Escaldàrium
Servei de guardaropia fins a les 
2 h, a càrrec de Vent d’Events. 
Lloc: plaça onze de Setembre.

24 h · EsCALDÀRIUM  
* Escaldàrium
Lloc: plaça de lafont del Lleó.
AtENCIó: seguiu les mesures 
de seguretat i aneu vestits per 
participar en un acte de foc. Es 
poden consultar els consells 
de seguretat al web www.
escaldarium.com

   dIUMENGE 09
01.15 h · BATUCADA  
* Escaldàrium
Batucada fins al Parc de Can Rius 
amb No m’atabalis
Sortida: plaça de la font del Lleó.
Arribada: Parc de Can Rius.

01.30 h · FEsTA PosT-
EsCALDÀRIUM 
* Escaldàrium
Brams i DJ oriolet.
Lloc: Parc de Can Rius.

DAnsA
Activitat de dansa 
internacional sTAGE de 
Marisa Yudes
Del 9 al 15 de juliol.
Lloc: Casino de Caldes.
organitzen: Marisa Yudes i 
Stage Escola d’Arts Escèniques

19.30 h· ConCERT
Homenatge a Violeta Parra 
amb Pascuala Ilabaca i fauna 
(cançó d’autor/Xile). Entrada: 
5 € socis, 7 € simpatitzants.
Pascuala Ilabaca és una de 
les màximes exponents de 
la prolífica nova escena de 
cantautors xilens joves. 
Lloc: El Centre, Ateneu 
Democràtic i Progressista. 
organitza: El Centre Sona.

   dILLUNs 10
09 h · AUToMÒBILs 
AGRÍCoLEs
Durant els dies 10 i 11 de juliol, 
una unitat mòbil exclusiva 
per a la revisió de vehicles 
agrícoles i ciclomotors de 
dues rodes s’instal·larà a torre 
Marimon. Horari: de 9 a 13 h. 
No cal demanar hora.
Lloc: torre Marimon.
organitza: Dept. Agrícola de la 
Generalitat de Catalunya.

09 h · TALLER
taller “SoS, fa molt temps que 
no tinc una entrevista de feina”. 
Els dies 10, 13 i 14 de juliol, 
adreçat a persones en recerca de 
feina i inscrites al Servei Local 
d’ocupació. 
Lloc: La Casa dels Mestres.
organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui.

   dIMARTs 11 
18 h · ConTEs
Contes de l’Amèrica Llatina, a 
càrrec de Sensedrama teatre, 
companyia formada per Sílvia 
Molins i francesc ollé. 
Lloc i organitza: Biblioteca de 
Caldes de Montbui.

19 h · “MAsTERCLAss” 
Masterclass d’art. Aquarel·la, 
fotografia i pastel a càrrec de 
Joan Coch, Quim Dasquens 
i Joan Raset. Inscripcions a 
cultura@casinodecaldes.cat i 
et-69@hotmail.com 
Lloc: Espai d’Art Casino.
organitza: Casino de Caldes.

   dIMECREs 12
MATRICULACIÓ
Escola d’Adults El Roure 
Gros. Publicació, per grups, 
de la llista de sol·licituds 
d’admesos i exclosos i de la 
llista d’espera. 

  dIJOUs 13
MATRICULACIÓ
Per als cicles formatius de 
grau superior i segons les 
preinscripcions de plaça 
assignades. Període de 
matriculació, del 13 al 20 de juliol. 
Lloc: Institut Manolo Hugué. 

19 h · XERRADA
‘Tanzània, un somni 
fotogràfic’, a càrrec de Quim 
Dasquens, dissenyador i 
fotògraf calderí.
Lloc: Sala d’Actes de la 
Biblioteca de Caldes.
organitza: Biblioteca de Caldes

  dIVENdREs 14
InsCRIPCIons
Últim dia per a les 
inscripcions a les colònies 
per a gent gran
Lloc i organitza: fundació 
Santa Susanna.

20.30h · ConCERT
v Cicle de Jazz presenta 
Blau Blues ( jazz /blues) 
Socis, 3 € ; no socis, 5 €.
Aquest grup es va crear el 2012 a 
Barcelona, està format per toni 
Batlle a la guitarra, Jaume Sans 
al baix, Loni Geest a la veu, José 
María Martí a la bateria i David 
Berges a la guitarra.
Lloc: El Centre, Ateneu 
Democràtic i Progressista. 
organitza: El Centre Sona.

22 h · PRoJECCIons A LA 
FREsCA
“Marroc, ascens al Toubkal 
(4.167 m)”, de Joan font 
(Centre Excursionista de Sant 
feliu de Codines).  
Lloc: Jardí d’El toc.
org.: CECMo Caldes de Montbui

  dIssABTE 15
ARRossADA
Inscripcions i organització: 
L’Esplai.

10.30 h · PoRTEs oBERTEs
Jornada de portes obertes del 
centre Aikido Sakaki. 
Lloc: Aikido Sakaki. 

18 h · CAsTELLERs
Actuació dels Escaldats 
de Caldes a la vila termal 
amb motiu de la diada de La 
Bolera. també hi participaran 
els Nyerros de la Plana, els 
Castellers de Castellar i els de 
Santpedor. 
Lloc: plaça Moreau.
organitza: Castellers de Caldes

18 h· DAnsA
Mostra de dansa dels alumnes 
de l’sTAGE internacional de 
Marisa Yudes
Lloc: Sala Gran del Casino. 
organitzen: Marisa Yudes i 
Stage Escola d’Arts Escèniques 

18 h · FIRA DE LA 
BoTIFARRA
3a fira de la Botifarra 
Calderina. fins a les 2 h. Amb 
cerveses artesanals, tast de 
gintònics, activitats i jocs 
infantils, actuació castellera 
a les 18 h i concerts a les 20 i 
22 h. Compra a les botigues 
de Caldes centre comercial i 
aconsegueix els teus tiquets. 
Lloc: avinguda Pi i Margall.
organitza: UCIC.

  dIUMENGE 16
soRTIDA
Matinal al Puig de la Creu i 
fonts de la Fagina
+ informació a www.cecmo.net
org.: CECMo Caldes de Montbui

16 h · CURs
Curs de Kriya Yoga II. De les 16 
a les 20 h, últim dia de curs.
Per a les persones que fa 
un mínim de 9 mesos que 
practiquen regularment Kriya 
Yoga i desitgin avançar en el 
seu estudi i comprensió. 
Lloc i organitza: Yoga Ashram.

del 04 al 17 de juliol de 2017
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TELÈFONS D’INTERÈS || Equipaments Municipals · ajuntament: 93 865 56 56 · biblioteca Municipal: 93 862 67 56 · centre cívic i cultural: 93 865 49 77 · espai can rius: 93 865 41 40 · espai Jove el toc: 93 865 46 55 · 
Jutjat de Pau: 93 865 00 81 · Oficina de turisme: 93 865 41 40 · OMic: 93 865 45 30 || Serveis · correus caldes: 93 865 02 49 · taxis de caldes: 93 865 18 17 · Deixalleria: 93 744 21 21 || Comunicació · ràdio de caldes: 93 
865 14 51 · tV caldes: 93 865 46 73 · calderí: 93 707 00 97 || Sanitat · ambulàncies: 902 23 20 22 · caP: 93 865 41 25 · creu roja: 93 865 10 01 · Urgències Mèdiques: 061 || Funeràries · serveis Funeraris torra: 93 865 41 45 
serveis funeraris santa susanna (24 hores): 938 65 49 94 || Seguretat · emergències: 112 · Policia Local: 93 865 41 41 · Mossos d’esquadra: 088 · bombers de la Generalitat: 012 · bombers Voluntaris: 93 865 41 41

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Farmàcia Brunat
93 865 26 45 · c. Folch i torres, 4
Farmàcia Codina
93 865 00 97 · c. Forn, 5-7
Farmàcia La Rotonda
93 865 58 98 · Pl. Lluís companys, 4
Farmàcia Neus
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

02 de juliol · 89 anys
Mª DOLORES ENGRACIA
PINO RODRIGUEZ
02 de juliol · 92 anys
ROSA CRUELLS COMA
02 de juliol · 82 anys
RAMON MATEU CELDRAN
28 de juny · 50 anys
ELISABET RUDÉ PAYRÓ
25 de juny · 89 anys
ANTONIA MOLINA RAMOS
24 de juny · 93 anys
NÚRIA PUIGDOMÈNECH HOMS
21 de juny · 82 anys
SEBASTIÀ COT CORTÉS

Sofregim en una mica d’oli l’all picat i el bitxo 
(al gust, segons que aquesta recepta es vul-
gui més o menys picant) i hi afegim els to-
màquets partits per la meitat junt amb el ju-
livert. Ho mantenim al foc 5 minuts, posem 
la pasta prèviament bullida al dente i apro-
fitem per rectificar de sal si és necessari. Un 
cop fora del foc, hi afegim alfàbrega fresca 
picada al gust de quantitat, una mica d’oli 
d’oliva verge i formatge parmesà.
Ho emplatem i per damunt hi acomodem 
els cubets de mozzarella fresca.

Bon profit!

Recepta del Restaurant Na Madrona
C/ Canal, 8, Caldes de Montbui
T. 938 62 68 31
www.namadrona.com

Ingredients per a 4 persones:

- 400 g de pasta
- 300 g de tomàquet baby
- 250 g de mozzarella fresca
- All picat
- Oli d’oliva verge
- Bitxo picant
- Alfàbrega fresca
- Sal
- Julivert

Tagliatelle Caprese“La llibertat és el dret de 
dir-li a la gent el que no 
vol escoltar”

>Geroge Orwell

La recepta calderinaLa frase de la quinzena
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“Vaig escriure cançons 
sobre Caldes perquè estava en 
un moment d’enamorament 

total de la meva vila”
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Dius que als 40 vas tenir una triple 
crisi, la motivada pels anys, l’exis-
tencial i l’econòmica...
Sí, vaig experimentar un cert desen-
cantament per la música que vaig atri-
buir, amb el temps, a un cert moment 
de cansament d’empènyer cap a unes 
direccions determinades i veure que 
no funcionava. Era moment de replan-
tejar les coses i buscar nous camins 
per funcionar.

L’Escaldàrium tindria alguna cosa 
a veure amb aquest ressorgiment?
No, perquè l’Escaldàrium curiosament 
ha estat sempre per damunt de totes 
les crisis que hagi pogut tenir. L’Escal-
dàrium ha estat cada any un reducte 
de connexió molt intensa amb qui soc 
com a músic i com a calderí. És un mo-
ment de l’any en què em sento molt 
amb harmonia amb mi mateix i el meu 
entorn immediat, la meva història, la 
meva entitat –Ball de Diables–. En les 
èpoques fosques,que he tingut, l’Escal-
dàrium ha estat un petit oasi.

Com a Solé , has editat tres discos 
Tots tres tenen estils molt diferents. 
Ets una mica tastaolletes?
Una mica sí. Com que m’agraden tan-
tes coses diferents, de forma natu-
ral no m’estic gaire temps en el ma-
teix lloc.

Tens un nou projecte entre mans?

De moment no es pot explicar gaire 
cosa perquè no sé fins on anirà la 
cosa. Però sí que puc dir que no tin-
drà res a veure amb el que he fet 
fins ara conceptualment. És un tre-
ball molt experimental que em fa 
trempar molt perquè, per primer 
cop, començaré un projecte sense 
tenir al cap el resultat final. 

En aquest segon treball, ‘Aquest 
collons de poble i altres cançons 
sobre Caldes’, vas fer un autèn-
tic recopilatori de cançons folk 
sobre la vila.
Bé, Caldes no té cançons sobre la 
vila, de fet no estan a la conscièn-
cia de la gent. A mi em va venir 
molt de gust escriure cançons 
sobre el meu poble perquè esta-
va en un moment d’enamorament 
total de la meva vila. Vaig voler 
portar la tradició de reunir-se i 
de cantar en un pub, que és el que 
es fa a Irlanda, a nivell local. Vaig 
compondre 16 cançons sobre la 
meva visió sobre Caldes i les vam 
gravar en directe al Cafè del Cen-
tre Democràtic i Progressista.  

Quin ressò ha tingut el disc?
A mi m’han passat coses merave-
lloses. El disc ha tingut molt bona 
acollida, molta gent s’ha fet seves 
les cançons ràpidament. La gent 
em diu que les canta al cotxe, les 
escoles l’han fet servir com a se-
nyal per a la sortida dels nens. 

Això em demostra que hi havia 
un buit, que no hi havia cançons 
sobre Caldes i molta gent se les ha 
fet seves.

Amb aquest disc, t’has mirat Cal-
des amb uns altres ulls?
Sí, de cop me’l vaig començar a 
mirar com si fos un estranger. Em 
vaig adonar que estava molt bé, el 
meu poble, i qui hi estava molt bé, 
amb la gent amb qui em relaciono 
i les activitats que s’hi fan.

És estrany que siguis un perio-
dista esportiu però que tinguis 
tanta sensibilitat musical... 
És que primer vaig ser músic que 
periodista. Amb els anys, m’ha 
agradat molt cobrir els esports 
perquè de la gent que fa esport 
pots aprendre moltes coses per 
a la vida. Hi ha moltes coses que 
aprenc de l’esport i que aprofito 
per a la música. Per exemple, es 
juga com s’entrena i es toca com 
s’assaja. T’inspiren molt els valors 
esportius molt trillats, però no per 
això passats de moda com la cons-
tància, entrenar cada dia, com ho 
fan per aixecar-se després de les 
derrotes, considerar aquestes com 
a aprenentatges... Moltes d’aques-
tes coses alimenten la meva perso-
nalitat artística.

Ramon
Solé

Moya

Músic i director musical de l’Escaldàrium

si el voleu trobar, aquest dissabte estarà dirigint 
l’orquestra de l’escaldàrium. La informació del 
seu perfil de Whatsapp és “caldes is Hell”, el nom 
d’un dels temes del seu disc dedicat a la vila i com 
s’anomena també una mena d’aplec que celebra al 
novembre al cafè del centre, la seva segona casa.

Curiositats

Jordi Rius

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


