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Cafè, balanç i conversa
política | meitat de legislatura

De vegades oblidem que darrere de les sigles dels partits hi ha persones, veïns/ïnes que intenten representar-nos i que
sovint s’hi deixen la pell per fer-ho. Hem volgut trobar-nos amb els caps de llista de les diferents agrupacions polítiques
per intentar conèixer-los una mica millor. Han triat el lloc i la beguda i els hem convidat a parlar. > M. Clapers - I. Hijano - J. Rius

Jordi Solé Ferrando
Alcalde de Caldes de Montbui (ERC)
Bar Opció B
Una tònica: -

01_És difícil extreure aquests dos anys de la resta d’aquests
dos mandats, perquè és una feina de govern que ve de temps
enrere, d’uns 10 anys, i que es planteja coses no tan sols a curt
termini, sinó també a llarg termini. Fa 10 anys que soc alcalde
i la gestió que hem fet la valoro positivament en dos sentits.
Primer, és el primer mandat que podem dir que no estem clarament en una situació de crisi. Ara pots començar a pensar
en altres prioritats, en projectes més ambiciosos que fins ara
no has pogut tirar endavant. Segon, en aquests 10 anys hem
preparat projectes molt importants que haurem d’acabar de
rematar en aquest segon tram de mandat.
02_Per exemple, la plaça de la Font del Lleó, l’aparcament i
la nova plaça del Sindicat, el pas soterrani per anar al polígon
de la Borda per sota de la C-59, són actuacions que es faran en
els propers mesos. Llavors hi ha planificacions de projectes
per potenciar Caldes com a destinació termal més important
del sud del Mediterrani. Això comporta un consens i unes actuacions per aconseguir aquest objectiu. Hi ha altres propostes com l’ampliació del pavelló de la Torre Roja; de cara l’any
que ve ens agradaria fer els vestidors del pavelló de Bugarai;
també estem projectant l’ampliació dels safareigs termals...
03_És un poble que té moltes coses per viure-hi i desenvolupar-hi moltes activitats de la vida quotidiana. Crec
que hi ha qualitat de vida al nostre poble. El que potser hi
trobo a faltar és que tenim una part del potencial que encara no hem utilitzat. Vincular la localització de Caldes amb
la qualitat de vida, amb el fet diferencial que és el termalisme lligat amb l’important patrimoni històric, arquitectònic i artístic que té Caldes, no hem acabat de fer-ho per
aconseguir el producte ideal perquè la vila pugui fer un salt
endavant com a lloc conegut i com a destinació turística.
04_M’agradaria que hi hagués més civisme. M’emprenya
molt veure que hi ha una minoria, evidentment, que no té
comportaments cívics en relació amb allò que no és de tothom. No estic dient que hi hagi una situació d’incivisme generalitzat a Caldes, que quedi clar.
05_El portaria d’aquí a uns mesos, quan haguem acabat
la remodelació, a la plaça de la Font del Lleó.
06_Trobo que Sant Sebastià de Montmajor és un lloc
màgic i molt especial. Potser ho és per la història personal
meva: els meus pares es van casar allà i el meu germà i jo
hi vam fer la comunió. No t’esperes trobar dins del terme
municipal de Caldes un lloc així.
07_La pregunta que necessitàvem en el moment que necessitem fer-nos la pregunta i donar-hi resposta. Necessitàvem una pregunta clara, que és claríssima, i necessitàvem
fer-la per resoldre el conflicte que tenim amb l’Estat, i l’única forma per fer-la és a través de mecanismes democràtics.
08_El meu interès per la política comença als 15 -16 anys; a
la meva família sempre hem parlat de política. La primera
experiència política va ser quan amb quatre amics de l’Institut Manolo Hugué vam crear una secció del Bloc d’Estudiants Independentistes (BEI). El meu pas a la política amb
responsabilitats de càrrec electe va ser ara fa justament
10 anys, quan vaig ser escollit per primera vegada alcalde.

11_Jo havia anat als escolapis i quan anàvem a peu recordo que, als
anys 80, estaven molt lluny, gairebé als afores del poble. Hi havia un
bon tros que no estava urbanitzat. Havies de passar per camins,
quan encara no hi havia l’avinguda Josep Fontcuberta. I recordo
alguna vegada quan nevava que fèiem una baixada davant dels escolapis amb plàstics a mode de trineu. Ens ho passàvem molt bé.
19_Twitter. Piulo bastant i ho faig servir com a font d’informació.
20_Em sembla fantàstic que hi hagi una oferta informativa
i periodística a Caldes. Crec que és un estil diferent al que ja
hi havia i, per tant, es complementa. Feu un producte de molt
bona qualitat i que ens ajuda a conèixer millor el poble i el que
està passant. I, a més, és gratuït per a l’usuari.

Sandra Redondo Ibáñez
Portaveu Som Caldes
Cafeteria Gaudim
Una aigua i un entrepà integral de formatge: -

01_La gestió política de l’equip de govern està molt adreçada de
cara a fora, molt orientada cap al turisme i deixar el poble molt maco.
Tot és de cara a la galeria. La gent que vivim a Caldes trobem unes
mancances al nostre poble i que són les que no s’estan gestionant.
Això ens preocupa. Ens interessem més per gastar-nos 1,5 milions
d’euros en un pàrquing i en canvi ara, després de 10 anys al front
del govern, només destinen 200.000 euros a polítiques d’habitatge.
02_El tema de l’habitatge. La proposta que tenia ERC al seu programa de fer un bloc de pisos socials, per a gent jove i gent gran, ens
semblava més interessant que no pas agafar quatre pisos deslligats.

“Especialment en política acostumo a
tenir les coses molt clares”
Arriba 10 minuts tard però ja estàvem avisats. Hem quedat en un
divendres, un dels pocs dies de la setmana que podem quedar amb
ell ja que la resta de la setmana és a Europa com a eurodiputat. Per
l’hora que quedem al bar Opció B, avançat ja el migdia, és l’hora de
gairebé fer l’aperitiu. Ell es demana una tònica, nosaltres, un vermut. Després de parlar-ho molt, no vol que li paguem la consumició.
Jordi Solé Ferrando
Alcalde de Caldes de Montbui (ERC)

03_Trobem a faltar uns autèntics processos participatius, que
es poden utilitzar com a eina real de debat amb la participació
de persones i de partits per fer un Caldes millor, però que aquí
s’utilitza per revalidar allò que ja es vol fer.
04_Una mica és parar màquines i plantejar el que volem. Per
exemple, el tema de remunicipalització de residus i de serveis
em sembla molt interessant. Nosaltres també ho teníem al programa. Sí que és veritat que notem que ells presenten una proposta, anem a una comissió, diuen que aquesta és la proposta
tècnica, ens fan triar a, b o c i s’ha acabat. Hi hauria d’haver més
debat d’alguna manera, perquè nosaltres som de debatre-ho tot.
06_Calenta. En realitat, l’eslògan “El poble que bull” està molt
bé perquè realment Caldes és una vila calenta, té fervor, té emoció, és un lloc que agrada, on estàs a gust.
07_Jo ho valoro bé. Soc partidària del referèndum i partidària
del sí en el meu cas. Hem d’aconseguir el màxim de participació
possible i que el màxim de partits polítics s’hi afegeixin. Estic
una mica cansada de sentir que el referèndum no té garanties.
08_Des que vaig començar de joveneta amb els castellers sempre havia estat amb colles culturals. Amb 15 o 16 anys em vaig
posar a l’Assemblea de Joves. Vam reclamar l’Ateneu Molí d’en
Ral amb molts més col·lectius. Amb els anys, vaig fer el salt a
la política institucional amb la CUP.

“Diuen que soc ‘d’associar-me’ de
manera natural, sempre m’apunto a tot”

09_Crec que soc una persona simpàtica, que xerro molt i que
no tinc problemes per relacionar-me amb la gent. Soc tossuda,
molt tenaç i ordenada. També soc molt meticulosa.

Arriba puntual al bar Canaletes i es demana un cafè americà amb
gel. Ve de carregar gots per a l’Escaldàrium, festa que l’apassiona
i mai vol perdre’s. Tot i néixer a BCN, viu a Caldes des dels 11 anys
i diu de la vila que té “alguna cosa pròpia que fa que no en vulguis
marxar”. Professional de la comunicació, li agrada passejar amb el
seu gos i viatja sense parar. Sense la música no funciona.

11_Vivia a la Font dels Enamorats. El record que tinc d’infantesa és el d’una placeta amb una bassa. I sempre que quedàvem

Carla Millán Peñaranda
2a PSC Caldes de Montbui
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tots hi anàvem amb les bicicletes o al xiringuito. Sempre anàvem tots amunt i avall fins a arribar al castell de
Montbui i veure tota l’esplanada del Vallès fins al mar.

01_Com valores la gestió política d’aquesta primera meitat? 02_Quina proposta important queda per fer (s’està fent)?
03_Què trobes a faltar a Caldes? 04_Què canviaries a la vila? 05_On portaries algú que visita la vila per primera vegada?
06_Defineix Caldes amb una paraula. 07_Com valores la data i la pregunta del Referèndum? 08_Com vas començar en política?
Per què? 09_Com et definiries? 10_Un indret per descobrir de Caldes. 11_Un record d’infantesa vinculat a Caldes. 12_Practiques
esport? On? 13_Què fas en el teu temps lliure? 14_Quin és l’últim concert que recordes? 15_Estàs engantxat/-ada a alguna sèrie
de TV? 16_Un viatge que et quedi per fer. 17_Un llibre que recordis especialment. 18_Tens alguna mania? 19_Una APP que no pot
faltar en el teu mòbil. 20_Què et sembla el Calderí?

15_A Joc de trons com tothom, esperant la nova temporada. Walking dead, Sense 8, Orange is the new black. A casa
meva no tinc antena comunitària i tinc Orange TV i Netflix.
Ara a veure si m’enganxo a HBO. Tinc a l’agenda apuntades les sèries que he de veure i els llibres que he de llegir.

Per una qüestió d’espai, hem fet una tria de les respostes, podeu llegir les converses íntegres a www.calderi.cat

16_M’agrada molt viatjar. Aquest octubre vull anar a
Tailàndia però també m’agradaria anar a Amèrica Central, Cuba, l’Índia i Islàndia. Fa molts anys que vull anar
en aquest país escandinau amb autocaravana, quatre
persones i et fas l’illa. Tampoc trobo gent per anar-hi.
18_Els retoladors i els subratlladors els haig de tenir ordenats per gamma cromàtica. Els Post-its han d’estar ordenats
com si es tractés d’una piràmide. Amb les coses del despatx
mantinc aquest ordre i si algú m’ho toca no m’agrada gens.
20_Bé, al final és un altre mitjà de comunicació. Com
més llocs hi hagi per expressar-se molt millor. Trobo que
el format és molt diferent al que hi havia. Heu obligat als
altres mitjans a espavilar-se una mica.

Francesc Coral Prades
Portaveu de PDeCAT Caldes de Montbui
Mans de Sucre
Un suc de préssec i un entrepà: -

“Soc tossuda, molt tenaç i ordenada.
També soc molt meticulosa”

“M’agrada moltíssim parlar amb les
persones, conèixer què estan fent”

Quan arribem a la cafeteria Gaudim, ella ja ens hi espera i ha començat a esmorzar en companyia de la seva àvia. Ha demanat una aigua
i un entrepà integral de formatge. Li encanten les ulleres i poder-seles combinar amb les sabates, per això va canviant de color i de muntures i de models de calçat, una petita concessió al consumisme. No
deixa que li paguem la consumició i, fins i tot, ens convida a nosaltres.

Arriba amb puntualitat anglesa, ens trobem a la cafeteria Mans
de Sucre, on ja saben com li han de servir el suc de préssec, i
aprofita per demanar l’entrepà que s’endurà a la feina. Es mostra calmat i reflexiu i sota una aparença seriosa es mostra rialler durant tota l’estona. Després d’un estira-i-arronsa, no ens
deixa pagar-li l’esmorzar de cap manera.

Sandra Redondo Ibáñez
Portaveu de Som Caldes

Francesc Coral Prades
Portaveu PDeCAT Caldes de Montbui

01_El govern ha seguit una línia continuista respecte a l’anterior mandat, tirant endavant aquells projectes a què s’havia compromès. En una primera part d’aquest mandat, des
del nostre grup hem vist que ha mancat un punt de diàleg
en alguns projectes, com per exemple l’aparcament. Però
tot i així, hem de reconèixer que hem notat un petit canvi en
aquest sentit; en el nostre cas, l’entesa amb el govern ha millorat i hem trobat punts de col·laboració, com en la preparació d’un paquet de mesures per la reactivació econòmica.
02_Queden moltes coses per fer, però podríem destacar el
tema termal, que és un projecte del qual creiem que encara
no s’ha parlat prou clar i que requereix molt consens. Caldes
té la matèria prima per ser un referent molt més conegut i
amb molts més actius per oferir a la gent i creiem que està
per polir. Sense deixar de banda els balnearis, s’han de crear
noves ofertes per potenciar el patrimoni arquitectònic i arqueològic i ensenyar-lo al món. Això és un projecte global
i turístic al qual els anteriors governs no han acabat de posar-s’hi. L’actual ho intenta però encara no s’ha aconseguit
res. Aquest seria un dels eixos estratègics a desenvolupar.
03_Trobo a faltar un polígon industrial ben condicionat,
amb un espai públic d’acord amb la mobilitat i el trànsit
que hi ha i el moviment que genera. En aquest moment
el polígon industrial està d’alguna manera deixat, i no
podem oblidar que és un focus de generació de llocs de
treball. Tenint en compte el gran problema de l’atur, és
aquí on hauríem d’actuar i facilitar des de l’Administració
tot allò que es pugui per tenir unes condicions favorables
perquè les empreses decideixin instal·lar-se al municipi.
04_Canviaria el percentatge de possibilitats perquè en
un futur Caldes tingués una connexió ferroviària amb
l’àrea metropolitana de Barcelona.
05_Faria una ruta pel camí de la Riera i veure el Molí de
l’Esclop, la muralla i diferents punts característics importants del poble, passant per la Font del Lleó.

“Intento fer coses per al meu poble.
Tothom pot aportar el seu gra de sorra”

“Miro d’ajudar a aquelles persones que
m’ho demanen i ser transparent ”

Ens fa esperar més de 50 minuts a la cafeteria Àgora tot i que
creu que la puntualitat pot ser una de les seves manies. Arriba
atrafegat possiblement pel ritme frenètic que comporta la gestió de tres empreses i la combinació de realitzar estudis universitaris. Un cop disculpat, es relaxa prenent una Coca-Cola.
Mentre l’esperem ens prenem un tallat amb gel.

Arribem tres minuts tard i ella ja ens espera a la terrassa del
cafè Totote amb tot de fulls sobre la taula i un exemplar del Calderí anterior. Amant del futbol, i de l’Espanyol, es defineix com
una bona persona. Li agrada sortir a caminar i ha seguit fil per
randa la sèrie de televisió La Riera. Mentre parlem, beu el seu
possible tercer cafè dels cinc o sis que es pren durant el dia.

07_La data i la pregunta les valoro amb un excel·lent, i
el treball del govern també el valoro amb una nota alta,
sobretot per la valentia que hi posen tots els grups polítics que estan treballant perquè l’1 d’octubre els catalans puguem decidir el futur del nostre país amb naturalitat i com hauria de ser en qualsevol estat democràtic.

Francesc Martínez Boluda
Portaveu Units per Caldes

Montse Romano Bosch
Portaveu PPC Caldes de Montbui

08_Fa molts anys, cap a finals dels 90, vaig començar a militar a la JNC, però no va ser una militància gaire intensa.

06_Vitalitat.

04 | ACTUALITAT | POLÍTICA LOCAL

Familiarment també hi ha hagut força implicació en la participació política local, però
el punt àlgid va ser en el relleu dins l’agrupació municipal de Convergència, quan es
buscava un nou equip, on jo era, i vaig tenir
la sort de liderar-lo. La raó de la meva implicació en la política és perquè m’estimo el
meu poble i veig coses que podria millorar i
perquè tinc certa vocació en el servei públic.

07_El kit de la qüestió no és tant la data o la
pregunta, sinó com es planteja el procés. La
nostra prioritat es basa en el fonament legal
de tot plegat. Per nosaltres, el referèndum
hauria de ser sobre quin és el model d’estat
general i el que nosaltres defensem és modificar la constitució vers un país federal. Referèndum? Sí, però pel canvi de model de tot
Espanya, no només de Catalunya.

09_Una persona a qui agrada moltíssim
parlar, conèixer què estan fent els altres i
analitzar cada escenari que tinc al davant.

08_Vaig començar força jove. Quan estudiava el batxillerat, vaig començar amb els
moviments estudiantils i als 18 anys vaig
començar a militar. De fet, els meus pares
es van conèixer al sindicat i la meva mare
ha militat tota la vida.

10_Els boscos del Farell.
11_Els carrers que es diuen els corredossos,
al centre del poble, que van des de la plaça
de l’Àngel fins a la plaça de l’Ajuntament. És
un carrer per a vianants que vaig fer durant
molts anys de la meva vida, connectava on
jo vivia i l’escola on anava, i durant aquell recorregut que feia amb els amics de l’escola passaven i ens explicàvem moltes coses.
12_Intento practicar-ne més d’un, com el
tenis, el futbol i el running. Sempre que
puc ho faig a Caldes.
15_A moltes, The good wife, House of
Cards o Billions, amb trames fascinants.
16_Al sud-est d’Austràlia, m’agradaria
conèixer més aquest país.
20_Em sembla molt bona iniciativa, amb
molta professionalitat i rigor, i crec que
teniu molt futur.

Carla Millán Peñaranda
2a PSC Caldes de Montbui
Bar Canaletes
Un cafè americà amb gel: 1,40 €.

01_La valorem de manera bastant continuista. Sincerament, per nosaltres no hi ha
gaire diferència entre aquests dos anys o els
quatre anteriors. Sí que s’han basat molt
en unes polítiques d’inversió, estructura,
via urbana..., en lloc d’apostar per polítiques de caire social. Han agafat un model
de gestió d’inversió i d’imatge i no de polítiques innovadores o d’intentar anar més
a l’avantguarda del que es fa avui en dia.
02_Crec que caldria reformular tot l’àmbit
social de Caldes. Fer-lo burocràticament
més simple perquè la ciutadania tingui fàcil
accés a totes aquestes polítiques socials.
L’àmbit social ha de ser la gran aposta, ja
que és el pilar fonamental d’un poble i el que
hauria de regir-nos com a màxima prioritat per sobre de totes les altres matèries.
03_Més igualtat dins el municipi. Tenim
molts barris, urbanitzacions..., i falta quelcom que els permeti ser més homogenis,
amb més moviment dins de cadascun d’ells.
04_Canviaria moltes coses. L’oferta cultural i d’oci tant juvenil com general. En
un àmbit més tangible canviaria qüestions
sobre la neteja d’espais i via pública, les voreres massa estretes, millorar l’accessibilitat dels carrers...
05_Els porto darrere l’església a veure
les hortes. Fem el caminet fins al camí de
l’Esclop i visitem els dos safarejos. Lògicament, sempre ensenyes el nucli antic, però
també els acostumo a fer pujar La Pedrera.
06_Caldes és únic. Crec que al final t’acabes fent amb un caràcter propi.

09_Em definiria com algú a qui agrada
trencar els motllos. Sempre em diuen que
soc “d’associar-me” de manera natural,
perquè sempre m’apunto a tot.
11_El meu primer Escalàdrium, als 11 anys.
Des d’aleshores, tinc la petita obsessió de convidar tothom que conec a l’Escaldàrium i casa
meva es converteix en un hostal aquells dies!
13_Ara mateix dedico tot el meu temps
lliure al món associatiu, especialment al
juvenil. El poc temps lliure que em queda
del “temps lliure”, acostumo a passar-lo
amb el meu gos i la meva parella.
15_Soc molt de sèries! Ara estic veient
The Get Down, i també The Young Pope.
També en veig d’espanyoles, com El Ministerio del tiempo.
18_Moltes! Soc una friki del material d’oficina i tinc la necessitat d’ordenar-lo per
colors. Endreço els Post-its per alçades i
també compro moltes llibretes!
19_Spotify, sens dubte. No puc anar pel
món sense música, ho passo molt malament. De fet, quan s’esgota la bateria del
mòbil, pateixo més per la música que per
no poder estar en contacte.
20_Em va alegrar molt, perquè considero
que teniu un format molt net i visual. M’agrada molt la secció de l’entrevista i també crec
que està molt bé que al final hi estiguin implicats els agents del poble. M’agrada molt!

Francesc Martínez Boluda
Portaveu d’Units per Caldes
Cafeteria Àgora
Una Coca-Cola: 1,95 €.

01_Hi ha moltes coses que l’actual govern
no està fent malament, com per exemple, el
Camí Orbital, però trobem que la gestió està
molt enfocada vers la part estètica del poble,
de tenir un poble “de postal”, i en canvi s’estan fent poques polítiques d’habitatge. Avui
Caldes té un lloguer caríssim i no s’estan buscant solucions per abordar aquest problema.
02_Actualment a Caldes no hi ha cases i
pisos de lloguer, i creiem que no s’estan fent
accions per resoldre aquest problema tot i
tenir pressupost. A la llarga ens trobarem
que si no tenim espai per urbanitzar, Caldes s’acabarà convertint en un municipi on
només hi podrà viure gent amb molt poder
adquisitiu. Una de les solucions seria buscar terreny urbanitzable, que ja n’hi ha, i
que l’Ajuntament adopti mesures per poder
construir habitatges amb un preu raonable.
03_Hi trobo a faltar poques coses, hi ha
coses a millorar, sobretot des del punt de
vista de generació de riquesa i extracció de
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riquesa del turisme. Hem de buscar un turisme de molta qualitat i això actualment
no és gens clar. Ara mateix tenim un turisme molt enfocat a la tercera edat que fa ús
dels balnearis, però que no té especial poder
adquisitiu i no genera riquesa al municipi.
04_Canviaria moltes coses, per exemple, arreglar zones del municipi fora del
nucli antic. Tenim voreres molt estretes
i hi ha zones de Caldes que també necessiten intervenció per millorar-les.
05_A la plaça del Lleó, sens dubte.
06_Amb una sola paraula? Vida.

Del 18 al 31 de juliol de 2017

02_El tema més rellevant és l’aparcament.
Des del PPC mai hem dit que no necessitem
un aparcament a Caldes, però entenem que
la ubicació és un error i la ciutadania ho està
dient. En el nostre programa electoral proposàvem que es fes un aparcament soterrat
a l’aparcament que ja hi ha al Parc de l’Estació, on té més sentit. Un altre projecte que
tenim sobre la taula és el del nou Parc Termal, en el qual el govern no està sent transparent. Sabem que el govern ha parlat amb
persones estrangeres per dedicar importants inversions en aquest Parc Termal, amb
complexos de 5 estrelles i pocs accessos a la
ciutadania de Caldes. És claríssim que existeix una finalitat comercial.

07_El nostre partit es pot definir com a municipalista,pertanthihaopinionsdiferents.Però
tothom està a favor del dret a decidir. Ara bé,
la meva opinió personal és que la complexitat
del mateix procés no ens porti una altra vegada al 9N i que cremem oportunitats. Ara mateix veig un voler i no poder, trobo que s’hauria de tenir en compte la participació perquè
el referèndum sigui vinculant. No m’estic trobant gaire còmode en com s’està plantejant el
referèndum. Que s’ha de fer un referèndum?
Sí, però d’aquesta manera? Ho dubto.

03_Aconseguir que el ciutadà de Caldes
pugui gaudir de la seva aigua termal de
manera gratuïta. Tot i que creiem en el turisme, la nostra base és el ciutadà de Caldes i el govern s’oblida que la ciutadania
paga els seus impostos, i té dret a gaudir
de l’aigua més calenta d’Europa. També
seria necessari un segon centre de salut.

08_Vaig començar fa relativament poquet, fa dos anys. En les últimes eleccions,
ens vam reunir una sèrie de persones amb
inquietuds per fer coses per al poble. Jo
sempre m’he dedicat al món de l’empresa, però sempre buscant una vessant social. La meva situació personal (els meus
fills ja són grans) em permet, tot i no tenir
gaire temps, intentar fer coses per al meu
poble. Tothom pot aportar el seu gra de
sorra per millorar la vida del seu municipi.

05_No fa gaire vaig tenir familiars a casa
i els vaig portar al Parc de Can Rius. Per
a mi, és el pulmó de Caldes.

09_Sóc un buscador.
11_N’hi ha moltíssims, però recordo especialment banyar-nos a la Riera, passat
el pont; fins i tot s’hi podia pescar.
12_Intento anar un parell de cops per setmana al gimnàs, i ara estic recuperant la pràctica del tenis. Al meu fill petit li agrada molt
i m’obliga a practicar-lo sovint; sempre que
podem anem a jugar a la Font del Enamorats.
14_El de Luis Robisco, al Casino. És un dels
valors importants de la música d’aquí Caldes i hauríem d’estimar-lo una mica més.
16_Nova York. Tot i que viatjo molt,
encara no hi he estat i el tinc pendent.
19_El WhatsApp, no podria viure sense.
20_El contingut i el tractament de les
notícies està molt bé, i també que ens feu
treballar a tots els partits polítics perquè
enviem els escrits i així donar-nos visibilitat. I des del punt de vista de la imatge, em
sembla un disseny superatractiu i modern.

Montse Romano Bosch
Portaveu PPC Caldes de Montbui
Cafè Totote
Dos tallats i un croissant: 4 €.

01_Durant aquests dos anys, el govern local
s’ha aprofitat molt de la seva majoria absoluta i la resta de partits ho estem notant. Jordi
Solé ha passat moltes qüestions a Juntes de
Govern que no passen pel Ple, per la qual cosa
l’oposició hem d’estar a l’aguait de la documentació i disposar de la informació al més
aviat possible. Es presenten projectes, però
únics, on la ciutadania hi té molt poc a decidir.

04_No canviaria res. Sóc una enamorada de
Caldes tal com és!, però sí que entenc que la
seva gestió hauria d’adquirir un altre caire.

17_Un llibre
que recordis
especialment?
Jordi Solé

Jo confesso
Jaume Cabré
Sandra Redondo

El petit príncep
A. de Saint-Exupéry
Francesc Coral

06_És una població calenta. Potser l’aigua termal hi té alguna cosa a veure, però
és una ciutadania molt viva i activa que
demana poder participar en els projectes del municipi.
07_El dia 1 s’acabarà la gran mentida. El
procés de fa una pila d’anys està arribant
al seu final, ja que s’ha de complir la llei. Si
necessitem canviar la constitució perquè
la ciutadania d’Espanya ho demana, caldrà
parlar-ne entre tots els partits. Però a dia
d’avui, per a mi això és una pantomima i el
que seria injust és que ho acabés pagant la
ciutadania de Catalunya.

Misión emprender
Sergio Fernández i
Raimón Samsó
Carla Millán

08_Vaig començar l’any 1989. Em ve del
meu pare, que era de l’Aliança Popular,
tot i que la resta de la meva família són
independentistes. Un tema força complicat de gestionar!
09_Em defineixo com una bona persona.
Intento ser amiga dels meus amics, miro
d’ajudar aquelles persones que m’ho demanen i ser totalment transparent. Soc
el que soc, el que es veu.

Cosas que los nietos deberían saber
Mark Oliver Everett
Francesc Martínez

11_Jo soc nascuda a Sant Feliu de Codines i recordo que amb les meves amigues,
quan érem joves, agafàvem l’autobús per
venir a la discoteca que hi havia a Caldes.
Hi passàvem els caps de setmana.
12_He jugat sempre a futbol sala, tot i que
ara mateix no el practico. Hi vaig estar jugant durant la meva joventut, vaig fer un
parell d’anys d’entrenadora i fins als 20 hi
vaig estar vinculada. Actualment, m’ he retirat del tot, i ara prefereixo sortir a caminar.
18_Sóc creient, tot i que no practicant. Per
això, quan tinc algun dia important, acostumo a posar-me un penjoll amb la creu de
Crist. També tinc la mania de no poder marxar de casa sense fer el llit, m’és impossible!
20_Un nou diari és una nova eina per a la
ciutadania. De totes maneres, el que sí que
trobo a faltar és un punt més crític vers el
govern. Al marge d’això, crec que ho esteu
fent molt bé. De fet, cap altre mitjà ens ha
pres tanta consideració i és quelcom molt
important. N’estem molt contents!

Los pilares de
la Tierra
Ken Follet
Montse Romano

La revolución de
una brizna de paja
Masanobu Fukuoka
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comerç | fira

Llargues cues per tastar
l’autèntica botifarra calderina

Èxit d’assistència en la tercera edició de la fira gastronòmica local

Marina Menesses, de Joc de Paraules, durant el sorteig. > M. Clapers

COMERÇ | SORTEIG

La campanya “Barris
antics” sorteja 34 premis
La botifarra calderina va ser la gran protagonista de la fira a l’avinguda Pi i Margall. > I. HIJANO

Redacció

U

n any més, les botifarres de Caldes van
omplir l’avinguda Pi i
Margall. En la tercera edició, la Fira de la
Botifarra Calderina va superar les expectatives dels organitzadors, la Unió
de Comerciants i Industrials de Caldes, els quals ens deien que “s’ha convertit en una de les fires més emblemàtiques de les quatre que fem
al llarg de l’any”, en un comunicat
previ a l’esdeveniment del 15 de juliol.
A partir de les 18 h, es va viure
una gran jornada gastronòmica en
la qual les botifarres de la vila, així

com les cerveses artesanes i els gintònics, van ser els grans protagonistes. Enguany, l’organització estava
preparada per al volum de visitants.
“En la primera edició vam quedar
sorpresos de la gran quantitat de
gent que hi va assistir, i per aquest
motiu aquesta vegada hem duplicat la quantitat de botifarres respecte de l’any anterior”, explicaven des de l’UCIC.
La fira està dedicada al món de
la restauració amb representació dels
seus socis xarcuters artesans, cosa
que “els permet donar a conèixer
un producte calderí artesà”, segons
l’UCIC. Els responsables de les botifarres van ser els establiments calderins Abel Artesans Xarcuters, Ca

l’Amàlia, Carns Rius i el comerç Pedragosa, representants dels “xarcuters i les carnisseries de la vila que
elaboren productes excel·lents i de
gran qualitat”, comentava Isidre Pineda, regidor de Turisme.
A banda de les botifarres, els
visitants van poder degustar una
àmplia varietat de cerveses artesanes elaborades al Vallès, així com
un tast de gintònics i còctels. Els
infants també van gaudir d’activitats i espais habilitats per a ells,
com la festa d’escuma i la Holi. Els
Escaldats de Caldes tampoc s’ho
van perdre, oferint una actuació especial a la plaça Moreu, i el toc musical el van posar The Perfect Feel
i, més tard, el grup Glass Onion.

El dimarts 11 de juliol es va fer el sorteig dels 34 premis del “Barris
antics. Molt per descobrir, molt per oferir”, campanya per fomentar
el comerç del nucli històric de la vila.
El sorteig es va portar a terme a la llibreria Joc de Paraules simultàniament amb els 33 municipis que han participat en la campanya del mes
de juny passat amb la finalitat de promoure el comerç dels barris antics.
D’aquests premis, 33 s’han distribuït entre totes aquelles persones que
mentre ha durat la campanya han comprat als establiments participants del nucli antic de Caldes i, majoritàriament, els guanyadors són
calderins que podran gaudir d’estades als diferents municipis que s’han
sumat a la campanya d’enguany. També s’ha sortejat un premi per a un
dels establiments participants i, en aquest cas, ha anat a parar a Cal
Rosset, que podrà gaudir d’una estada al Vendrell.
Els guanyadors han estat Montse Soler, Raquel Puig, Rosa Zacarés, Elisabeth Bustamante, Montserrat Grau, Josep Solernou, Lídia Omeda,
Carmen González, Jordi Potrony, Victòria Castillo, Consuelo Fernández,
Santi Figuls, Joan Sánchez, M. Alba Saladelafont, Carmen Mates, Anna
Cerezo, Jaume Catafau, Belisana Ruiz, Gemma Suñol, Conxita Muntané,
Pilar Canet, Montse Arseda, Jaume Termes, M. Rosa Nugué, Paquita,
Isabel Alba, Josefina Martínez, M. Asumpció Nuri, Esther Sánchez, M.
Dolores Ramos, Manoli Cano, Ariadna Valls i Mariona Martínez.

EMPRESA | 150 anys d’activitat

Reconeixement a Pastes Sanmartí
El president, Carles Puigdemont, va atorgar la distinció en el marc
de la 17a edició dels Premis Nacionals a la Iniciativa Comercial
Dilluns, 10 de juliol, l’empresa calderina
Pastes Sanmartí va rebre de mans del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el reconeixement pels més de 150
anys d’activitat, juntament amb 17 establiments comercials més de tot Catalunya en
la 17a edició dels Premis Nacionals a la Iniciativa Comercial i els reconeixements als
establiments centenaris. El reconeixement
se suma al que va concedir la mateixa Generalitat el 2009 com a comerç centenari i
l’atorgat per la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona el 2003 pels
més de tres segles d’existència de la família i l’empresa. En el decurs de la cerimònia, Puigdemont va agrair als guardonats
sobretot, “que hagueu anat consolidant
vida, perquè les ciutats que perden comerç, perden ànima, esperit”.

INS MANOLO HUGUÉ | PROJECTE NATÀLIA

Acció solidària en record
de Natàlia Caicedo

Carles Sanmartí, primer per l’esquerra amb els altres premiats. > GENCAT.CAT

El 10 de juliol va ser una data significativa per als alumnes i col·
laboradors del “Projecte Natàlia”. Un grup en representació del total
d’alumnes de l’assignatura d’emprenedoria de 4t d’ESO de l’INS Manolo Hugué va fer entrega dels 2.125 € recaptats amb la seva acció solidària i dirigits a la lluita contra el càncer infantil.
El projecte va néixer al març del 2017 per l’empenta d’alumnes de
l’assignatura d’emprenedoria i arran de la dolorosa pèrdua de la seva
companya, Natàlia Caicedo. Jaume Balart, director de l’INS Manolo
Hugué, comentava que “el dol del comiat els va portar a recaptar diners per col·laborar en la recerca del càncer infantil”, i van donar
tots els beneficis de l’acció solidària a la Fundació Sant Joan de Déu.
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HORTES | CONVENI AMB L’IRTA

Hortalisses amb denominació d’origen
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JOves | AJUTS PER A LA COOPERACIÓ

Aquest podria ser el resultat de la combinació de l’aigua termal, la terra
de les Hortes de Baix i la recuperació de llavors autòctones antigues
El 7 de juliol, l’Ajuntament de Caldes i l’IRTA (Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentàries) van
signar un conveni per dur a terme
el seguiment de la qualitat de l’aigua
de reg i del sòl a les Hortes de Baix.
L’IRTA, institució situada a la
finca Torre Marimon de Caldes,
serà la responsable de realitzar
una diagnosi de la qualitat de l’aigua de reg, redactarà un protocol
del mostreig del sòl de les Hortes
de Baix i realitzarà una diagnosi
completa de l’espai que servirà a
la població per conèixer les condicions de salubritat del reg. “L’impuls inicial del conveni és poder
donar solidesa empírica al coneixement sobre quines propietats
té l’aigua termal vers l’ús agrícola”, comentava Jaume Mauri,
regidor d’Espais Públics, Sostenibilitat i Serveis Municipals de
Caldes, que afegia “aprofitant
aquesta analítica, vam pensar
fer-ne també a les terres, ja que
les Hortes de Baix han patit un
canvi al sistema de reg”. Mauri
explicava que, anteriorment, es regava amb aigua bruta, carregada de

Moment de la signatura. > M. Clapers

nutrients, però amb el nou sistema,
i amb aigua neta, “vam considerar
analitzar les seves propietats des
d’un punt de vista empíric”, afegia el regidor. Amb la combinació

de les analítiques de l’aigua termal
i les propietats de les terres calderines, podria ser que els resultats
fossin sorprenents. “La nostra idea
era, a part de potenciar el reg amb
l’aigua termal, que és un tret diferencial de Caldes respecte d’altres municipis, recuperar llavors
autòctones i antigues”, deia Jaume
Mauri en la signatura del conveni.
Podria ser que combinant aquests
tres elements (aigua, terra i llavors)
en pogués derivar “un fet diferencial, únic, nostre..., una hortalissa
genuïna, una denominació d’origen de Caldes de Montbui”, afegia
Jaume Mauri.
L’IRTA va ser la responsable de la
realització dels horts urbans calderins, està fent l’estudi microbiòtic de l’aigua termal i ara enceta un nou acord de col·laboració,
a través del qual “intentarem
aprofundir en una relació positiva que beneficiï a tothom i, sobretot, al ciutadà, que és el propietari del territori”, comentava
M. Monfort, director general de la
institució amb seu a la Torre Marimon de Caldes de Montbui.

3.000 euros invertits en quatre
projectes de cooperació
Onze joves calderins han rebut 272,72 € per a cadascun dels seus projectes, en el marc de la desena edició dels ajuts a joves cooperants que
organitza l’Ajuntament de Caldes. La voluntat dels ajuts és promoure els valors solidaris entre la joventut calderina amb una ajuda econòmica que faciliti la seva participació en activitats de cooperació al
desenvolupament de països del Sud. Enguany, el total de 3.000 € es
destinarà a projectes del Senegal, Mèxic, Guatemala i el Salvador.

Què hi diran, els joves?
L’Ajuntament de Caldes ha convocat dues sessions de participació
ciutadana per definir les polítiques en matèria de joventut dels propers quatre anys. La primera de les sessions estava orientada a joves
menors de 16 anys i va tenir lloc el 17 de juliol. La segona s’adreça a
joves majors de 16 anys i tindrà lloc el 19 de juliol a l’Espai Jove El
Toc. Tota la informació extreta i posteriorment estudiada permetrà
definir el proper Pla Jove amb vigència fins al 2020.
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ERC Caldes de Montbui

Som Caldes

Un Pla Local de Joventut fet pels
joves de Caldes

L’Escaldàrium

a fa un bon grapat de setmanes que des de
la Regidoria de Joventut estem immersos
en la realització del nou Pla Local de Joventut 2017-2020.
Així doncs, hem estat dedicant tots els esforços a realitzar una bona diagnosi. Aquesta és, de fet,
la primera de les fases i té una importància especial perquè el Pla dissenyarà les línies d’actuació en matèria de
joventut en els propers anys.
Per tal de poder fer la millor radiografia possible del jovent de Caldes, hem realitzat diverses sessions qualitatives amb els diferents actors que intervenen en aquest
àmbit: amb joves al carrer, amb els nois i noies de l’Espai
Juvenil El Toc, amb tècnics municipals, a través de la sessió d’entitats juvenils i mitjançant l’enquesta virtual que
va ser contestada per més de 400 persones.
A més, aquest mes de juliol, hem realitzat una sessió amb
els més de 70 joves menors de 16 anys que participen al
Club Jove 2017. L’últim impuls participatiu d’aquesta primera fase serà la sessió que tindrà lloc el dimecres 19 de
juliol a les 20 h a l’Espai Juvenil El Toc.
Amb aquesta primera fase acabada, els joves podran proposar idees i propostes concretes sobre: formació, cultura, oci, ocupació, salut, participació, cohesió social i habitatge. Aquest és un dels projectes participatius que el
govern municipal impulsa al costat d’altres, com ara els
pressupostos participatius de turisme, els de joventut,
la definició del projecte del nou Parc Termal, el projecte
“Ciutats amigues de la gent gran” o el Projecte Educatiu
de Caldes, entre d’altres.

l cap de setmana passat, l’Escaldàrium va
omplir un any més els carrers de Caldes i la
plaça de la Font del Lleó. Ens va tornar a explicar amb tot luxe de detalls la lluita entre
l’aigua i el foc, amb unes danses cada vegada
més perfeccionades i amb la música deliciosa que sempre
l’acompanya. Va tornar una altra vegada a recordar-nos
que les festes populars, aquelles creades amb l’objectiu
de passar-ho bé gaudint de les tradicions, són al final les
que, sense haver-ho previst, arrelen i han acabat situant
Caldes al mapa de moltes persones d’arreu.
L’Escaldàrium ha aconseguit un lloc fix en molts calendaris. Són ja moltes les persones que cada segon dissabte de juliol tenen una cita a Caldes de Montbui. Les calderines hem jugat amb l’avantatge de gaudir-ne gairebé
en exclusivitat durant molts anys, però la feina constant
de perfeccionament, el treball desinteressat i sobretot la
il·lusió han fet travessar fronteres fins fer-la ben popular.
L’evolució d’aquesta festa parteix del treball assambleri, fet que ens hi fa sentir encara més properes i orgulloses. No podem fer res més que agrair a totes les persones
que l’han fet possible, molt especialment al Ball de Diables per la feinada, l’èxit i fer-nos saltar i ballar amb cada
dansa, vibrar amb cada nota i emocionar-nos cada any
amb tanta intensitat. El nostre reconeixement a la feina
feta, a la constància i a la passió posades des del primer
Escaldàrium (Festa del Foc i de l’Aigua) fins a dia d’avui,
sempre amb la mateixa il·lusió imprescindible de fer quelcom per pura passió, sense ambició. Amb aquest còctel, i
uns Brams ben parits, això no hi ha qui ho pari!

J

E

Lo lo ló,
lo lo ló,
lo lo lo lo lo lo ló.
Visca la cultura popular!

PDeCAT Caldes de Montbui

Les pensions en una Catalunya
independent

E

l referèndum ja no és un desig del 80% dels
catalans, és una realitat a tocar. Per aquest
motiu, l’Estat espanyol està intensificant de
forma exponencial la seva ofensiva contra el
referèndum utilitzant l’eina més vil que existeix: la por. Cal, doncs, explicar clarament i sense ambigüitats la situació catalana actual i futura amb proves fefaents, per contrarestar les mentides, que tan sols busquen
confondre i atemorir la nostra societat.
El govern central està atacant sense miraments un col·
lectiu vulnerable com és la gent gran, amenaçant-los de
quedar-se sense ingressos. Per tant, cal respondre a la següent pregunta: “Una Catalunya independent podrà fer
front a les pensions de jubilació i de viudetat?” La resposta
és SÍ. Les pensions es paguen amb les cotitzacions de tots
els treballadors que actualment estan en actiu. Aquestes
prestacions no estan lligades a la cotització del/de la pensionista al llarg de la seva vida laboral. El seu pagament
depèn directament i exclusivament del tant per cent d’atur
i del salari brut anual mitjà d’avui.
Les dades indiquen que la taxa de desocupació a Espanya va ser del 18,75% al 1r trimestre del 2017 (INE). En
canvi, aquest valor es va situar 3,47 punts per sota a Catalunya (15,28%). D’altra banda, les dades disponibles de salaris indiquen que la renda mitjana a Catalunya va ser de
24.321,57 €, mentre que al global d’Espanya es va situar en
23.106,30 € (2015-Idescat).
Tenint en compte només dades objectives, l’atur a Catalunya és un 3,47% inferior al de l’Estat espanyol i els salaris, un 5% superiors. Si l’Estat espanyol pot fer front regularment al pagament de les pensions amb unes dades
macroeconòmiques substancialment pitjors que les que
té Catalunya, qui pot dubtar que Catalunya no podrà fer
front a aquestes obligacions? Ningú. Però el que realment
mostren les dades és que el discurs de la por de l’Estat no
té cap tipus de fonament.

PSC Caldes de Montbui

Units per Caldes

PPC Caldes de Montbui

Drets laborals contra la precarietat

Política fàcil

Càmeres de control

D

es del PSC de Caldes hem presentat als últims dos plens mocions relacionades amb la
protecció i defensa dels drets laborals, treballant per evitar praxis legals precàries i situacions alegals on alguns empresaris veuen
la seva per aconseguir treballadors a baix cost. En un cas
vàrem posicionar Caldes com a municipi en contra de les
Empreses Multiserveis i aquest juliol debatrem sobre els
drets laboral en l’àmbit de la cultura.
Molts es poden preguntar com afecta això al dia a dia de
la nostra ciutadania i això és el que aquí volem explicar.
Totes les nostres mocions, tot i que puguin tindre una temàtica de competències estatals o nacionals, busquen
tindre un impacte i efecte local gràcies a acords específics que facin que el nostre ajuntament vetlli per oferir
les millors condicions laborals dins de les possibilitats
que ens permet la legislació. I és que des del PSC creiem
en la necessitat de que les administracions públiques siguin exemple i garantia de feines de qualitat amb òptimes condicions. Per això mateix proposem ple rere ple
propostes i acords que puguin millorar el dia a dia de calderins i calderines.
Caldes és un poble ple de cultura i artistes, per això volem
fomentar aquest sector, donar l’oportunitat a artistes i
personal tècnic tinguin garanties laborals i puguin tindre
un projecte de vida com qualsevol altra persona treballadora. I aquesta serà la lluita que durem al ple de juliol, on
aprofitarem per reclamar un estatut de l’artista, una regulació d’aquest sector amb unes característiques molt
particulars i durem un recull de bones pràctiques per a
la contractació cultural des de l’Ajuntament!

J

a fa dies que a les nostres institucions, incloent-hi el nostre Ajuntament, vàrem aprovar
declaracions en les quals s’obrien els braços
als refugiats amb la bona voluntat d’acollir-los
i amb l’objectiu d’oferir condicions humanes a
les persones que, com a conseqüència de la guerra, estan
patint i es veuen obligades a marxar de la seva terra. Tots
som refugiats. Declaracions grandiloqüents, bones intencions, política fàcil.
El fet és que ja han passat mesos..., molts mesos, i després de
tanta bona voluntat aquí no ha vingut ningú. Es podria pensar
que és pel fet que ja hi ha altres llocs que acullen i que el problema de l’acollida ja està solucionat. No és així, ni molt menys.
La realitat no és aquesta. No acollim perquè no tenim on
acollir. No tenim habitatge disponible. Caldes no té habitatge disponible. La falta d’habitatge al nostre poble fa
que els lloguers pugin i que cada dia sigui més difícil trobar-ne. Aquest fet afecta els refugiats, que no poden ser
acollits al nostre poble.
No volem ser catastrofistes, però la situació és greu i és
important posar-hi remei. No solament per als refugiats,
sinó perquè viure a Caldes s’està convertint en un luxe
molt car que no és i no serà a l’abast de moltes persones.
No ens cansem de dir que està bé que el poble estigui maco
i que s’engalani el nostre patrimoni. Però tampoc ens cansarem de dir que hi ha problemes que no s’estan encarant,
que són de difícil solució, val a dir-ho, i que no tenen rèdits ràpids. La manca d’habitatge és sobre la taula, però
no s’hi treballa amb rigor i profunditat. L’Ajuntament ha
d’actuar, es pot incidir en aquesta situació. No fer-ho implica una clara manca de voluntat política.
El fet de no poder acollir refugiats n’és una conseqüència, però ja n’hi ha moltes més i en el futur, si no hi posem
remei, encara seran més importants i punyents. Refugiats
benvinguts…, però…

A

ra fa tres anys que es varen instal·lar càmeres de control als semàfors de l’encreuament format per l’avinguda de Pi i Margall i els carrers d’Homs i de Santa Teresa,
on conflueixen les principals vies de Caldes,
tant pel que fa a vianants com a vehicles, i
per on travessen les carreteres comarcals C-1413 a i C-1415
b. En l’actualitat, es posen una mitjana de 200 denúncies
mensuals, amb un cost de 200 euros i la retirada de quatre punts del carnet.
Dit això, podem compartir amb el govern que s’ha millorat
la seguretat en aquest punt que suporta un elevat trànsit de
pas, incloent-hi camions de gran tonatge. Hi havia un evident
risc potencial pel volum de trànsit i per la gran quantitat de
vianants que passen per l’avinguda Pi i Margall.
Tenint en compte les queixes que hem rebut per part de
la ciutadania, demanem que es faci una revisió acurada de
la durada dels semàfors en la posició ambre, ja que creiem que és excessivament curta.
Demanem que es tinguin en compte les recomanacions de
la Direcció General de Trànsit (DGT) que ens recomanen
que les fases d’un semàfor en què la seva durada sigui inferior a 35 segons o superior a 150 segons, són de difícil
comprensió per al conductor i, per tant, no són aconsellables; en l’actualitat, en aquests semàfors no es compleixen ni de bon tros les citades recomanacions; precisament
per aquest motiu, ja s’han dictat algunes sentències favorables al conductor ja que els jutjats han reafirmat les recomanacions de la DGT. La finalitat és la seguretat, però
no voldríem que impliqués cap confusió i també fos com
a finalitat recaptatòria.
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Foto de la setmana

Una seixantena de persones van assistir a la projecció > CECMO

Projeccions a la fresca amb grans vistes
Tornen les projeccions d’alçada i a l’aire lliure organitzades pel CECMO,
Centre Excursionista de Caldes de Montbui. Divendres passat, 14 de juliol, es va projectar la segona de les tres sessions que tenen lloc al jardí de
l’Esplai Jove El Toc a les 22 h, amb l’audiovisual Marroc. Ascens al Toubkal
(4.167 metres), de Joan Font (soci del Centre Excursionista de Sant Feliu
de Codines). Una seixantena de persones assistents van gaudir de l’audiovisual, en el qual es narra l’ascensió al cim més alt del Marroc i el viatge
fins a arribar-hi. Després de la projecció i un breu debat, es va oferir un
petit refrigeri per finalitzar la vetllada.
El passat 7 de juliol es va iniciar el cicle d’enguany amb Desencordats. Una
aventura al Broad Peack i la tercera i última se celebrarà el proper 21 de
juliol amb Tibet. Reivindicació del país de les muntanyes, d’Albert Cànovas i Elisenda Cortés (socis del CECMO). Acabada la sessió, es lliuraran
els premis del concurs de fotografia del CECMO que ha tingut lloc durant
aquest darrer curs 2016-2017.

Irresponsabilitat
> Domènec Sánchez Riera
En principi havia pensat titular
aquest escrit “Irresponsables”;
aquest adjectiu, però, hauria pogut
ferir la susceptibilitat d’un colec-

tiu que, si bé d’aquesta sensibilitat poca en deu tenir, per desgràcia
pertany a aquest club. La intenció
de qui això escriu és que se’n donin
de baixa inmediatament.
“Para ja, noi, no t’enrotllis i ves al gra,
que per això et paguen (ha, ha, ha).”
El cas és que cada divendres amb
la colla ens arribem al Restaurant

Can J dels Saulons, per malnom
“Els largos”, a causa de la manca
de talla dels tres germans que el
regenten. I d’allà estant, un cop
esmorzats, tornem per la Font
dels Enamorats, la Font del Dimoni, l’Ermita del Remei i... cada
ovella al seu corral. Abans de seguir, un incís: agraïm a qui correspongui, tant directament (Ajuntament) com indirectament, les
escales d’accés que s’han fet des
dels edificis fins al pla del restaurant esmentat. Bona feina.
Paciència, que ara ve el que vull explicar. Les voreres del camí asfaltat que va d’aquest restaurant fins
al trencall de la Font dels Enamorats, que ens manaria a la Font del
Dimoni, es troben curulles de llaunes buides de refrescos, botelles de
plàstic, bosses del mateix material i d’altres exquisideses semblants.
Totes aquestes deixalles s’estan
sobre la “palla seca” del que ahir
eren herbes.
No ens estranyem, doncs, quan
veiem cremar “els nostres boscos”.
Per desgràcia, sempre haurem de
suportar fenòmens atmosfèrics i
el fet que hi hagin piròmans “professionals”. Els que els emulen inconscienment fan gala de la irresponsabilitat de la qual al principi
parlava. Avui ja s’ha acabat allò
que “cuando el bosque se quema,
algo suyo se quema, señor conde”.
Els boscos són patrimoni de tots
nosaltres, cuidem-los si no per
nosaltres, pels que ens segueixen.
Em sembla que en algun escrit anterior ja us ho vaig dir: com que val
més pecar per excés que per defecte, bon estiu a tots (si pot ser, amb
menys calor).

Volta a Formentera
nedant, per la
fibrosi quística
> Vanessa Olmos
El primer cap de setmana de juliol,

un grup de calderins ens vam traslladar fins a l’illa de Formentera per
participar en la XIII Volta a Formentera nedant, per donar suport
a la Fundació Respiràlia i a l’Associació Balear de Fibrosi Quística.
El millor d’aquesta Volta a Formentera nedant és el seu caràcter
no competitiu i solidari. Els nedadors que hi van conviuen durant
tres dies, sense donar importància a aspectes com la comoditat o
el menjar calent. La natació es converteix en l’excusa per fer una cosa
que t’agrada, per compartir, i per
voler repetir l’any que ve!
El dijous al vespre, ens van fer el
breafing al pavelló de Sant Francesc. Allà ens vam ajuntar tots els
participants d’enguany. Els veterans s’anaven saludant, al retrobar-se nedadors d’altres edicions.
Els que ens estrenàvem en aquesta trobada estàvem nerviosos, però
amb aquells nervis que tens quan
et proposes fer una cosa que et ve
molt de gust. Després de donar-nos
a conèixer el que és la fibrosi quística i veure el vídeo de la Volta de
l’any passat, ens van donar les instruccions per a la d’enguany. Tots
estàvem molt contents i vam acabar la vetllada amb un sopar promogut pel Consell Insular.
A les 10 h de divendres, tots els
nedadors ens vam col·locar el casquet rosa, les ulleres i la boia, i vam
sortir nedant de la platja del Cavall d’en Borràs fins al vaixell que
ens esperava més enllà, El Capitán
Jack. Ell seria l’encarregat de desplaçar-nos al llarg de les diferents
etapes de la Volta.
El primer dia havíem de fer la part
oest de l’illa, però el mal temps i les
meduses van impedir arribar a fer
les braçades previstes en aquell dia,
i ens vam haver de conformar amb
una petita nedada i amb els paisatges idíl·lics de l’illa. Tot i els pocs quilòmetres nedats, molts de nosaltres
ens vam endur de record del primer
dia una picada de medusa...
Dissabte pujàvem al vaixell a les 9
h. Al port de La Savina, inclús hi
havia petites onades. El temps de
primera hora del dia no presagiava
que fos millor que el de divendres...

Els ànims d’alguns nedadors anaven minvant..., fins que, per sort,
va sortir el sol! I vam poder nedar.
I molt. Vam fer totes les platges de
Migjorn, situades al sud de l’illa,
des de Cap de Barbaria fins quasi
la Mola. Preciós! Sorra blanca,
brisa lleu i quilòmetres d’aigua per
endavant... Al final del dia, 10.000
metres a l’esquena, braçades per la
fibrosi quística. Aquell dia estàvem
rebentats... però era d’aquell cansament que, si és perquè has fet el
que t’agrada, és quasi agradable... I
sí! Hi ha agulletes agradables!
Diumenge era l’últim dia de travessia... però tot i que feia sol, el vent
no va tornar a acompanyar-nos
gaire, i les meduses tampoc, i vam
haver de canviar l’etapa prevista...
però això no va impedir nedar. Cap
al migdia, El Capitán Jack va tornar a encaminar-se cap a la platja
del Cavall d’en Borràs, l’origen de
la Volta, on tots els participants estàvem cridats per acabar aquesta
edició a fer unes coreografies a la
platja, que unirien el nedar amb la
fibrosi quística.
La fibrosi quística és una malaltia
genètica que dona lloc a segregacions mucoses espesses i un mal
funcionament de diferents òrgans:
pulmó, pàncrees, glàndules sudorípares i òrgans reproductors. La
simptomatologia més freqüent són
les infeccions pulmonars recurrents, dolors abdominals, femta
amb molt mala olor i oliosa i risc
greu de deshidratació. Des de l’any
2000, a les Balears la fibrosi quística es diagnostica a través de la
prova del taló. Abans es diagnosticava pels símptomes. Una de cada
40 persones és portadora sana del
gen mutat i 1 de cada 6.400 acabats
de néixer té la malaltia. El tractament antibiòtic, la nutrició controlada, la fisioteràpia respiratòria combinada amb l’exercici físic i
l’adherència són els pilars del tractament de la fibrosi quística.
L’experiència ha estat brutal. A tots
els que ens vam desplaçar fins allí
ens ha encantat donar el nostre gra
de sorra per la fibrosi quística, i més
en un paratge com l’illa de Formentera. De segur, que ho repetirem!
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TRADICIONS | ESCALDÀRIUM

Aquelarre
d’aigua i foc
Milers de persones assisteixen a
l’Escaldàrium a la plaça de la Font del Lleó
Jordi Rius

É

s mitjanit i la nit envaeix el món. Les bruixes que un
dia abans havien penjat de la forca ressusciten a la
plaça de la Font del Lleó. Així comença l’Escaldàrium, que dissabte dia 8 de juliol va celebrar la 23a
edició. Les bruixes inicien els seus salts embogides
en malignes riallades, crits i innombrables conjurs cap al mascle
cabró. Així s’inicia la primera dansa de l’espectacle, el Termaliot. Llavors, foc i més elements pirotècnics en marxa. El mal es
desperta però les forces del bé contraataquen amb una tempesta d’aigua –amb diferents punts d’aigua–, precedida pels tabalers
que simulen els trons, que tracten d’arrossegar el mal. Amb un
relat molt ben aconseguit, les forces del mal –representades pel
foc dels diables, les seves diferents estructures i la Godra, la quimera de Caldes– i el bé –simbolitzat per l’aigua– mantenen una
trepidant lluita per intentar vèncer l’un a l’altre a través de nou
danses. Al final, guanya el mal encara que hi ha una estranya simbiosi amb l’aigua que explica l’origen termal de l’aigua de Caldes.
La música també juga un paper importantíssim en l’Escaldàrium. L’Orquestra del Foc i de l’Aigua, que aplega per una
sola nit 10 músics –la majoria de Caldes– interpreta en directe
la música de l’Escaldàrium, creada per Ramon Solé, que també
dirigeix l’orquestra. Els diferents elements de foc i l’aigua coordinen els seus moviments amb els músics, creant una atmosfera màgica. I aquest sàbat de foc i aigua, col·locat estratègicament en una calorosa nit de juliol, fa que la nit ho envaeixi tot.
I que Caldes pugui gaudir d’una autèntica festa major d’estiu.

9

Danses són les
que conformen
l’Escaldàrium

11

Músics van formar
l’Orquestra de Foc
i Aigua dirigida per
Ramon Solé

6.000

És el nombre
aproximat
d’assistents a la
festa d’aquest any

Nova
ubicació

Com que la plaça
de La Font del Lleó
estarà en obres
caldrà buscar un nou
escenari per al 2018

De dalt a baix, els participants durant la primera dansa de foc sota una costina d’espurnes, escena d’una
de les tresdanses d’aigua i el bram de la Quimera. > J. serra
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música | festival molí de l’esclop

CONCERT | ORQUESTRA ACADÈMIA 1750

Isidre Pineda, regidor de Turisme i Abel Coll, director artístic del festival. > CEDIDA

L’Orquestra Acadèmia 1750 tocarà novament a Caldes el 3 d’agost a Can Rius. > cedida

Sorteig d’entrades per al Festival Molí d’Esclop

La música dels clàssics
torna a Can Rius

La Biblioteca de Caldes de Montbui organitza un sorteig que serà actiu des d’ara i fins al
19 de juliol per obtenir una entrada gratuïta
pel Festival Molí d’Esclop. Per participar en
el sorteig cal respondre les incògnites que es
plantegen a través de les xarxes socials de la
Biblioteca i amb l’etiqueta #festivalmoli17. Caldrà demostrar que s’és seguidor de la carrera
musical dels artistes convidats (Adrià Puntí,
Mazoni, XY i Gemma Humet), ja que les in-

CURSOS D’ESTIU | TALLER D’ART

Construint històries amb
la il·lustració i el gravat
Com cada any i acabat el curs escolar, el Taller
d’Art Municipal Manolo Hugué organitza cursos d’estiu monogràfics on poder aprofundir
en alguna tècnica o disciplina específica dins
el món de l’art. Enguany, els dies 3, 4, 5, 6 i 10

cògnites són fragments amagats d’algunes de
les seves cançons. Les respostes s’han de publicar des de les mateixes xarxes socials de la
Biblioteca: Twitter, Facebook i Instagram (@
bibcaldesm i www.facebook.com/BibliotecadeCaldesdeMontbui).
El 19 de juliol es publicaran els noms dels guanyadors de les quatre entrades per als quatre
concerts de la 2a edició del Festival, que tindrà
lloc els dies 21, 22, 28 i 29 de juliol.

de juliol, els alumnes adults del Taller han
pogut gaudir d’un curs específic dedicat a
la il·lustració i el gravat, que ha estat dirigit per la coneguda il·lustradora catalana
Mercè Galí. Durant les cinc sessions, els
alumnes van poder construir la seva pròpia història a partir d’aquesta tècnica artística i sota els consells de la professora experta, acabada amb un llibret desplegable
que partia dels contes clàssics.
Galí és una il·lustradora catalana llicenciada en Belles Arts amb l’especialitat de gravat. Treballa sobretot en l’àmbit de la il·
lustració infantil i juvenil per a diferents
editorials i publicacions, com Cavall Fort i
Tatano. Ha il·lustrat llibres publicats de poesia per a infants d’autors com Lola Casas,
Miquel Desclot o Joana Raspall.
El Taller d’Art Municipal de Caldes procura oferir, dins aquests cicles de cursos
d’estiu, varietat en tècniques o disciplines
artístiques, que vagin a càrrec d’artistes
experts en cadascuna. En darreres ocasions, els cursos es van dedicar a disciplines
com la pintura, dirigit per l’artista Perico
Pastor, o d’escultura, amb l’artista Efraïm Rodríguez.

El 3 d’agost, l’Orquestra Acadèmia 1750
oferirà el concert Haydn, Mozart, Beethoven: el camí cap a la llibertat artística, a les
19 h a la Sala Noble de Can Rius. Abans,
a les 17.30 h i en el marc del concert, se
farà una xerrada didàctica a càrrec de
Carme Trobalon, coordinadora socioeducativa d’Acadèmia 1750, a la Sala de Piano
de l’Hotel Termes Victòria.

El programa fa un recorregut cronològic
en el temps que s’inicia amb la Simfonia
núm. 80 de Hayden, segueix amb la Simfonia núm. 40 de Mozart i finalitza amb la
Romança per a violí de Beethoven. Un repertori proper per a tots els públics que es
podrà gaudir per 3 € l’entrada (a la venda
al Museu Thermalia i balnearis de Caldes). Una nova ocasió per viure la màgia
de músics magistrals des de Caldes, “que
pot ser, una vegada més, un èxit de públic com va succeir l’any anterior, en
què es van exhaurir totes les entrades
dies abans”, comentava Carme Trobalon.

DANSA | CN CALDES

10 anys de dansa al CN Caldes
El dissabte 15 de juliol passat, l’Àrea de Dansa del Club Natació Caldes va celebrar el
seu 10è aniversari a l’Auditori de Granollers davant d’unes 450 persones assistents. En
l’acte, es va mostrar l’ampli repertori de diferents disciplines artístiques dins el món
de la dansa que es treballen anualment des del club i on diferents grups i alumnes van
mostrar les tècniques apreses, sota la direcció dels monitors Lorena González, Manuel
Flor i Marta Bayón. Al finalitzar la mostra de dansa, els assistents van gaudir d’una sorpresa final amb el visionat d’imatges emotives dels deu anys de festival del club calderí.
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Caldes, seu mundial del tir amb arc
Els dies 22 i 23 de juliol, Caldes acollirà el primer Open Internacional de Catalunya-Vila Termal, organitzat pel Club de Tir amb Arc
Caldes, la Federació Catalana de Tir amb Arc i l’Ajuntament de Caldes, amb el qual es commemorarà l’aniversari del club local. L’esdeveniment és una gran oportunitat de promoció en els àmbits nacional i internacional del municipi, ja que comptarà amb la participació
d’esportistes d’alt nivell d’Espanya i arreu d’Europa.

Del 18 al 31 de juliol de 2017

El Club de Granollers de
Taekwondo arrasa amb tres
participants calderins
El 16 de juliol passat es va celebrar el Trofeu de Promoció Júnior de Taekwondo de la Federació Catalana
al poliesportiu de la Mar Bella de Barcelona.

L’equip de dotze competidors del mestre Manel Ribot del
Club de Granollers va aconseguir un ple en el medaller:
dotze medalles per a dotze participants, tres dels quals
eren calderins. Entre els cinc ors, Claudia Heredia, de Caldes, va aconseguir el Trofeu Júnior II semipesat femení
63-68 kg; entre les quatre plates, el calderí Joan Reche
va aconseguir el Trofeu Júnior I lleuger masculí 55-59
kg, i entre les tres de bronze, la calderina Dunia López va
aconseguir el Trofeu Júnior II semimig femení 55-59 kg.

atletisme | balanç

El Club Atlètic Calderí, una
entitat en fase de creixement
L’entitat s’ha consolidat
en només cinc anys i
reclama unes pistes
a la mida del poble
Albert San Andrés

E

l Club Atlètic Calderí
neix el 2012 amb la finalitat de promoure la pràctica de l’esport i tots els
seus valors, amb sis atletes que van aixecar amb feina i insistència un club des de zero. En l’actualitat, l’entitat organitza diferents curses
durant l’any, té 164 socis i 40 nens a
l’Escola d’Atletisme, tot i no tenir cap
instal·lació adequada per a la pràctica
d’aquest esport. És per això que l’atletisme en pista ha arribat a un punt en
què s’ha plantejat desaparèixer o estancar-se, vessant que ha abocat el club
a demanar la creació d’una infraestructura ciutadana d’ús públic.
Tot i ser una demanda ja detectada al Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC)
en l’informe del 2005, emès pel Consell
General de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya, aquest tipus d’instal·lació es
va rebutjar al seu moment pel baix nombre de practicants associats d’aquest esport, que llavors rondava la vintena. Ara,
12 anys després, amb 200 socis, el Club
Atlètic torna a revifar aquesta reclamació històrica de fa uns quants anys, ja
que situa Caldes com a centre estratègic de la zona –Sant Feliu, Sentmenat o
Palau no tenen pista– per a la pràctica
pública d’aquest esport.
“No volem un centre exclusiu
per a nosaltres, reclamem un espai
públic per a la pràctica de l’atletisme, on no necessitem ni tan sols tanques per al recinte i on tothom pugui
venir a fer el que li agrada”, explica al Calderí Santi Cijes, president del
Club Atlètic. Els nens del club entrenen al pati de l’Escola Montbui, després de la mediació de l’Ajuntament
“perquè l’escola cedís un espai que
donés una resposta mínima a la ciutadania interessada en la pràctica

De dalt a baix, part dels atletes del Club Atlètic Calderí, partidet de futbol a
la Torre Marimon entre petits i grans per acomiadar la temporada, pujada al
Pic del Vent d’atletes de l’entitat i sortida de la Cursa de la Font del Dimoni,
organitzada pel club. > CLUB AtLÈTIC Calderí

“El nostre club
no pot créixer
més per la falta
d’instal·lacions.
Els entrenadors no
volen venir al club,
ja que no tenen
garanties per
ensenyar l’esport i
practicar-lo”
Santi Cijes
President Club
Atlètic Calderí

d’aquest esport”, segons es destaca
en una nota de premsa enviada per
l’Ajuntament a aquest mitjà.
Segons Cijes, a banda de no tenir
unes instal·lacions amb mides oficials al
pati de l’escola, no poden especialitzar-se
en cap disciplina, perquè no tenen accés
a especialitats com el salt de longitud,
de perxa o els llançaments de javelina
o pes. A més, només el poden fer servir durant el calendari escolar. Arribat
el moment, els infants han de deixar la
pràctica d’aquest esport o passar-se al
trail de muntanya, única sortida per als
integrants del club i on els adults entrenen diàriament a causa d’aquesta mancança. “El nostre club no pot créixer
més per la falta d’instal·lacions. Els
entrenadors no volen venir al club,
ja que no tenen garanties per ensenyar l’esport i practicar-lo”, afegeix
Cijes, que diu haver reclamat en diverses ocasions la creació d’una instal·lació
d’aquest tipus a l’Ajuntament.
L’entitat va proposar els terrenys

requalificats com a zona esportiva a Les
Cremadesen diferents trobades les regidories d’Esports i Urbanisme, però els
Serveis Territorials de l’Ajuntament van
descartar aquesta ubicació al constatar
“l’existència d’una línia d’alta tensió
de 220kW per la qual es veu condicionat l’ús d’aquest terreny” i perquè hauria d’iniciar “un procés d’expropiació de
sòl privat”. Aquesta opció va ser rebatuda pel club, ja que segons els informes de
l’entitat, “només cal desplaçar la pista
deu metres per no entrar a la zona de
seguretat de la instal·lació elèctrica”.
PROPOSTA A CAN VALLS
L’Ajuntament de Caldes afegeix en el
comunicat que “el govern considera
altres opcions que s’han proposat al
Club Atlètic Calderí, com ara l’adequació d’una zona esportiva del barri
de Can Valls. L’Ajuntament està estudiant el cost que aquesta actuació suposaria en inversió i manteniment”,
una proposta que no agrada al club, do-

nada la llunyania del nucli esportiu –uns
sis quilòmetres–, la qual cosa condemnaria, segons expliquen des de l’entitat, l’ús de les instal·lacions des del seu
naixement per la dificultat d’accés per
als més petits.
“Demanem unes instal·lacions
senzilles, obertes a tothom, on les escoles de la vila i els altres clubs com els
de futbol, bàsquet o hoquei hi tinguin
accés, evitant la sortida al carrer per
haver de sortir a córrer. No és només
una pista per venir a córrer, sinó un
espai esportiu i de lleure per aprofitar-lo”, sentencia el president, que veu
en perill la continuïtat de l’Escola d’Atletisme: “portem quatre anys de lluita i
d’il·lusió, amb l’esperança de ser reconeguts, però resulta frustrant veure
que el nivell de compromís és escàs”.
El Club Atlètic Calderí no descarta
mobilitzacions per seguir en la lluita per
les seves reivindicacions i explica que no
descansarà fins a aconseguir el que anomena un “bé comú per al poble”.

Del 18 al 31 de juliol de 2017
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FUTBOL platja | copa catalunya

NATACIÓ | CATALUNYA infantil

ESPORTS | 13

TRIATLÓ | CN Caldes

Rodríguez, Castillo i Huertas, 3 calderins a Frankfurt. > CEDIDA

7 ors, 3 plates i 3 bronzes per als calderins. > CEDIDA

L’equip femení de futbol sala subcampiones de Catalunya . > CN CALDES

Subcampiones de
Catalunya de futbol platja
El diumenge 9 de juliol passat, l’equip femení de futbol sala del club
calderí CN Caldes va classificar-se en segona posició en el Campionat de Catalunya de futbol platja.
L’emocionant duel contra el Roses Platja va finalitzar amb un resultat de 4 a 3 i una assistència aproximada de 150 persones. Un partit fortament disputat que es va decidir en l’últim període i que va
poder seguir-se en directe des d’Esports 3 a partir de les 18.45 h. Tot
i intentar-ho fins al final amb tres jugadores lesionades, les locals no
van trobar el camí del gol i el Roses Platja va proclamar-se campió
de Catalunya sènior femení. Malgrat perdre el duel final, les calderines van aconseguir un merescut títol de subcampiones.

13 medalles per als de Caldes
En el marc de les tres jornades del Campionat de
Catalunya d’infantil de natació, els nedadors del CN
Caldes van aconseguir fins a tretze medalles, dotze
diplomes i la 8a posició en la classificació final com
a club. La competició va celebrar-se a les instal·lacions
del CN Lleida del 7 al 10 de juliol. Durant la primera jornada, els calderins van optar a tres medalles d’or (A.
Campabadal i M. González) i una de bronze (X. Álvarez). En la segona jornada, l’or i el bronze per a Campabadal, l’or per a García i plata en el relleu 4x200 lliures
masculí (Paredes, González, Álvarez i Plana). En l’última jornada, els calderins van millorar posicions i
es van emportar cinc medalles: Campabadal va guanyar un altre or i dues medalles de plata; González,
una d’or, i García, la de bronze. En la classificació
final, el club va quedar en 8a posició dins el Campionat de Catalunya.

Calderins als triatlons de
Frankfurt i Vitòria
El 9 de juliol passat, cinc atletes calderins del CN Caldes van participar en dues Ironman a nivell nacional i
europeu. R. Rodríguez, J. Castillo i P. Huertas van ser
els tres calderins participants en l’European Championships de Frankfurt (Alemanya). D’altra banda, dos
triatletes més del CN Caldes van participar en el Triatló celebrat a Vitoria-Gasteiz durant el mateix cap de
setmana: J. López i R.Silvestre.

Campions a Palau-solità
El diumenge 2 de juliol passat, va tenir lloc la coneguda com a Milla Urbana, cursa popular celebrada
al municipi veí de Caldes, Palau-solità i Plegamans.
En la prova, dos dels atletes calderins i membres del
CN Caldes, Manolo Romero i Mari Ángeles García,
van classificar-se en primera posició dins les seves
respectives categories.
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Del 18 al 31 de juliol de 2017

del 18 de juliol al 04 de setembre de 2017
JULIOL
EXPOSICIONS
“Catifes de ciment. El món
de la rajola”.
Exposició temporal fins a l’11
de setembre. Mostra itinerant
que pretén posar en valor la rajola hidràulica, objecte estretament vinculat a l’arquitectura
catalana, a més a més d’haver estat a bastament utilitzat
entre 1890 i 1930. El discurs expositiu que s’ha articulat permet situar-ne els orígens, quins
n’han estat els fabricants principals i la tècnica, i percebre’n
l’evolució del disseny.
Lloc: Museu Thermalia.
Org.: Oficina de Patrimoni Cultural de l’Àrea de Presidència
de la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament de Sitges i el Consorci del Patrimoni de Sitges.
VIATGETECA 2017
“Seguint les petjades dels romans
a Hispània: ruta a una colònia
imaginària –l’obra pública”.
Del 3 de juliol a l’11 de setembre. Exposició fotogràfica on
es mostren alguns dels vestigis
que els romans van deixar a la
península Ibèrica.
Exposició cedida per Carles
Olivella. Entrada lliure.
Lloc i organitza: Biblioteca
de Caldes de Montbui.
SORTEIG
Els recomanats
“El Racó dels Recomanats” et
convida a recomanar les teves
lectures per entrar en un sorteig de dos llibres: Com sobreviure a les xarxes socials, de
Leti Rodríguez, i Grrrrrrr!, de
Rob Biddulp. Cada dos mesos
es realitza el sorteig entre tots
els participants.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes.
TALLERS
TALLERS D’ESTIU 2017
Lectura i escriptura creativa per a nens i nenes de 10 a 12
anys. Els tallers es realitzaran
els dies 4, 6, 11 i 13 de juliol de 16
a 17.30 h.
Lloc: Sala d’Actes de la Biblioteca de Caldes.
Org.: Biblioteca de Caldes.

TALLERS VIATGERS 2.0
“Fotografia i promoció amb
smartphone”. Els dies 3, 5, 10 i
12 de juliol.
Aprendrem com aconseguir
unes magnífiques fotografies
amb el nostre smartphone per
poder construir una història i
poder emportar-nos-la a casa,
i així tenir un record del nostre viatge.
Lloc i organitza: Biblioteca de
Caldes de Montbui.

dimarts 18
17 h · LLENÇA’T A L’ESTIU
Activitats lúdiques en grup per
promoure el benestar físic: pilates, estiraments, relaxació,
jocs i balls. Fins al 20 de juliol,
de dilluns a dijous de 17 a 19 h.
Lloc: Fundació Santa Susanna.
Org.: Ajuntament de Caldes i
Fundació Santa Susanna.

dimecres 19
08 h · CAMINADA
Caminada a la Torre Nova.
Lloc de sortida: Les Cases dels
Mestres.
Org.: Caminades de l’Esplai.

dijous 20
19 h · XERRADA
“L’impacte dels sobreeixidors als
espais fluvials”, a càrrec de Robert
Mas, ABM Serveis d’Enginyeria i
Consulting, S.L.
Cicle de xerrades divulgatives per
concretar les accions que cal emprendre en aquesta línia de treball
i la xarxa de ciutadans que estan
compromesos a impulsar-les.
Lloc: Sala Noble de Can Rius.
Org.: Grup de Recerca en Regeneració de Territoris Intermedis (UIC Barcelona) i l’Institut
de Medi Ambient de la Universitat de Girona.

divendres 21
16.30 h · BALLS EN LÍNIA
Amb el grup de l’Esplai.
Lloc i organitza: Fundació
Santa Susanna.

22 h · CONCERT
Mazoni en concert, II Festival
de Música Molí de l’Esclop de
Caldes de Montbui.
Lloc: plaça de Molí de l’Esclop.
Org.: Festival Molí de l’Esclop i
Ajuntament de Caldes.
22 h · PROJECCIÓ
A LA FRESCA
Tibet, reivindicació del país de
les muntanyes, d’Albert Cànovas i Elisenda Cortès
Saladelafont (CECMO).
Lloc: Jardí d’El Toc (c. Font i
Boet, 4).
Organitza: CECMO. Centre Excursionista de Caldes de Montbui

dissabte 22
22 h · CONCERT
Adrià Puntí en concert, II Festival de Música Molí de l’Esclop de Caldes de Montbui.
Lloc: plaça de Molí de l’Esclop.
Org.: Festival Molí de l’Esclop i
Ajuntament de Caldes.

diumenge 23
12 h · CASTELLERS
Actuació dels Escaldats en la
Festa Major de Gallecs, amb les
colles convidades dels Castellers de Mollet, de Montcada i
Reixac i de Caldes de Montbui.
Lloc: plaça de l’Església, Gallecs.

dimecres 26
7.40 h · CAMINADA
Caminada de Castellterçol a
Castellcir.
Sortida des de l’Estació d’autobusos.
Org.: Caminades de L’Esplai.

divendres 28
CAMPAMENTS
Del 28 de juliol al 6 d’agost,
campaments oberts a tothom.
Dos campaments diferents:
· Petits (fins a 1r d’ESO), a Planoles, Ribes de Freser.
· Grans (de 2n d’ESO a batxillerat), a l’Empordà.
Lloc i organitza: Esplai Grifoll.

21 h · SOPAR/BALL
Lloc: La Casa dels Mestres.
Inscripcions i org.: L’Esplai.
21 h · FESTA CAN VALLS
Els dies 28, 29 i 30 de juliol
21 h · Copa de benvinguda.
21.30 h · Gimcana nocturna
infantil (cal portar llanterna,
pantaló llarg, calçat esportiu i
crema repel·lent de mosquits).
22 h · Sopar a la fresca.
22.30 h · Música en directe.
David Ros (La Voz).
Lloc: parc av. Can Valls, 26.
Organitza: AV CanValls.
Col·labora: Ajuntament de Caldes
22 h · CONCERT
XY en concert, en el marc del
II Festival de Música Molí de
l’Esclop de Caldes de Montbui.
Lloc: plaça Molí de l’Esclop.
Organitzen: Festival Molí de
l’Esclop i Ajuntament de Caldes de Montbui.

dissabte 29
11 h · FESTA CAN VALLS
11 h · Campionat de dòmino.
11 h · Animació infantil amb
jocs i balls.
D’11 a 14 h · Inflable aquàtic per a
tots (amb pintacares i globoflèxia).
20.30 h· Actuació de màgia a
càrrec del Mag Fleky.
22.30 h· Música en directe amb
el duet Pájaros Mojados.
00.30 h · Karaoke i discomòbil
amb DJ Carlos.
Lloc: parc av. Can Valls, 26.
Organitza: AV CanValls.
Col·labora: Ajuntament de Caldes
SORTIDA
7a etapa del GR-11 entre Engolasters i Meranges, pernoctant
al Refugi de l’Illa. Places limitades, cal inscripció prèvia.
Lloc: Engolasters, AD700 Engolasters, Andorra.
Organitza: CECMO Caldes.
22 h · CONCERT
Gemma Humet en concert,
II Festival de Música Molí de
l’Esclop de Caldes de Montbui.
Lloc: plaça Molí de l’Esclop.
Org.: Festival Molí de l’Esclop i
Ajuntament de Caldes.

diumenge 30
10 h · FESTA CAN VALLS
10 h · Concurs de dibuix infantil
11 h · Animació infantil.
12 h · Festa de l’aigua i la pintura.
13.15 h · Entrega de premis.
13.30 h · Inflable aquàtic.
13.30 h · Vermut cloenda de
Festa Major amb la música en
directe del duet Sin Fronteras.
Lloc: parc av. Can Valls, 26.
Organitza: AV CanValls.
Col·labora: Ajuntament de Caldes
17 h · VACANCES
EN FAMÍLIA
Vacances en família per compartir espais de creixement personal.
Lloc: Mas Franch, St. Feliu de
Pallerols (Girona).
Organitza: Yoga Ashram.

agost
dijous 03
19 h · CONCERT
Haydn, Mozart, Beethoven: el
camí cap a la llibertat artística,
de l’Orquestra Acadèmia 1750.
Lloc: Sala Noble de Can Rius.
Org.: Acadèmia 1750.
Col.: Aj. Caldes i Hotel Termes
Victòria.

divendres 04
16.30 h · COUNTRY
amb l’Assoc. Jardí Santa Susanna
Lloc i org.: F. Santa Susanna.

divendres 11
18 h · DIADA DE STA.
SUSANNA
Missa a l’església de Sta. Maria,
seguida del piscolabis a les 19.30 h
al Jardí de la Fundació.
A les 20 h, música en directe.
Org.: Fundació Santa Susanna.

dissabte 26
18 h · CASTELLERS
Escaldats a la Festa Major de
Palau-solità i Plegamans.
Lloc: plaça de la Vila, a Palausolità i Plegamans.

HORARIS D’ESTIU D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS
Ajuntament (Oficina d’Atenció a la Ciutadania) Juliol: de dilluns a divendres de 8 a 14 hores, els dimarts de 15 a 20 h i els dissabtes de 10 a 14 hores. Agost: de dilluns
a divendres de 8 a 14 h; els dissabtes, tancat. | Arxiu Municipal Juliol: horari habitual. Arxiu Administratiu: tancat del 7 d’agost a l’1 de setembre. Arxiu Històric: tancat
del 3 d’agost a l’1 de setembre. | Biblioteca Del 25 de juny al 10 de setembre, ambdós dies inclosos, els dissabtes romandrà tancada. Oberta tot l’estiu excepte del
14 al 20 d’agost, ambdós inclosos. | Caldes Emprèn. Centre d’Iniciatives Empresarial. Tancat del 7 al 21 d’agost. | Camp Municipal de Futbol Juliol: horari habitual.
Tancat del 29 de juliol al 21 d’agost. | Cementiri Agost: de dimarts a divendres, de 8 a 18 h, sense interrupció. Dissabtes i diumenges, de 9 a 14 h. Tancat els dilluns
i el 15 d’agost. Horari amb personal d’atenció al públic: dimarts, dijous i dissabtes, de 8 a 14 h. | Centre Cívic i Cultural Juliol: de dilluns a divendres de 16.30 a 20 h.
Tancat de l’1 al 31 d’agost. | Escola Municipal de Música Joan Valls Tancat de l’1 al 31 d’agost. | Complex Esportiu Les Cremades Horari habitual durant tot l’estiu.
| Piscina Les Cremades Obert del 17 de juny a l’11 de setembre. De dilluns a divendres de 6.30 a 19.30 h, i dissabtes i diumenges, de 10 a 20 h. | Piscina La Font dels
Enamorats Obert del 10 de juny a l’11 de setembre, de 10 a 20 h. | Deixalleria Horari d’estiu (juliol i agost): els dimarts de 16 a 19 h, i de dimecres a diumenge, de 8 a
14 h. | Museu Thermalia / Oficina de Turisme Obert de dimarts a dissabte, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenges i festius, d’11 a 14 h. Dilluns, tancat. GMSSA Horari
habitual: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Aquest servei estarà obert a l’agost. | Oficina d’Habitatge Tancada del 8 al 19 d’agost. | Oficina Municipal d’Escolarització
Tancada del 28 de juliol al 23 d’agost, ambdós inclosos. | Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) Juliol i primera quinzena de setembre: dimarts,
dimecres i dijous, de 9 a 14 h. Tancat a l’agost. | Pavellons municipals Bugarai, Les Cremades i Torre Roja Juliol: horari habitual. Tancats del 29 de juliol al 21 d’agost.

PENÚLTIMA | 15
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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

La frase de la quinzena

Farmàcia Ruano

“Els viatges serveixen
per conèixer els costums
dels diferents pobles i per
deslliurar-se del prejudici que
només en la pròpia pàtria es
pot viure de la manera en què
un està acostumat”

93 865 05 66 · C. Sabadell, 45

> René Descartes

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 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
16 de juliol · 89 anys
TRINIDAD TORRAS AYMERICH
4 de juliol · 68 anys
MIGUEL CARNICERO VILLARES

La recepta calderina

Caneló de carn i gamba

Ingredients:
- 100 g de carn magra de porc
- 100 g de cansalada
- 100 g de pollastre
- 100 g de retall de vedella
- 6 làmines de pasta fresca
- 200 g de fumet de gamba
- 200 g de llet
- 6 gambes
- Mantega
- Farina
- Ceba
- Pastanaga
- Caldo de pollastre
- Conyac

Saltem la carn fins a daurar-la bé, la retirem i la deixem reposar mentre a la mateixa cassola hi sofregim la ceba i la pastanaga, que estigui una mica daurat. Tornem a
posar-hi la carn i hi tirem el conyac. Deixem
reduir-ho i hi tirem el caldo de pollastre. Ho
posem al forn una horeta, separem la carn,
la trinxem i reduïm el caldo. Ho ajuntem tot.
Mentrestant, preparem una beixamel amb
la llet, el fumet, la mantega i la farina. Bullim la pasta, preparem el caneló i hi posem
la beixamel i el formatge, i ho gratinem mentre saltem la gamba i ho emplatem.
Bon profit!

És una recepta del Bar Winner.
C. General Padrós, 87
T. 938 65 47 95
winnerrestaurant.com
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Curiositats

Enginyer industrial i conseller d’Electra Caldense

Albert
Xalabarder
Miramanda

El 8 de juny passat el Col·legi i l’Associació d’Enginyers
Industrials de Catalunya va concedir-li el Premi Trajectòria
Professional per la seva tasca al front de l’Electra Caldense.
El cert és que el cap d’aquest enginyer industrial de 75 anys
no para de barrinar i és tot un exemple de com afrontar les
grans companyies elèctriques que dominen el sector.

Jordi Rius

j. Serra

· Sembla que quan va entrar a l’Electra el 1967 ja l’esperaven?
Sí, una mica sí. Els anys 60 eren anys
difícils, no hi havia restriccions però hi
havia un sèrie de normes estatals que
ens treien molts diners del que captàvem dels clients. Calia dimensionar
i modernitzar la xarxa i fer noves inversions elèctriques. Em vaig imbuir
molt de l’esperit de servei de la companyia per donar electricitat a les cases.

“A l’entrar a l’Electra
em vaig imbuir molt
de l’esperit de servei
de la companyia”

Del 18 al 31 de juliol de 2017

· El mercat elèctric estava dominat
per grans companyies com passa ara?
Sí, potser no hi havia tanta concentració. Aleshores hi havia unes 1.500 empreses distribuïdores petites i ara en
queden unes 300. En el sector elèctric, les que manen són les grans empreses. Per què? Perquè nosaltres
som els petits i sempre ens han tractat amb menyspreu, de revenedors i altres coses despectives. Nosaltres som
distribuïdors i l’Electra es va constituir
el 1917 per donar un servei de qualitat,
quantitat i continuïtat. Abans de l’Electra, ja hi havia una companyia que es
deia Alumbrado de Poblaciones que explotava el salt d’aigua de Sant Miquel
del Fai. Quan hi havia aigua turbinava,
i quan no n’hi havia, s’aturava. Això era
un problema per a les indústries tèxtils
de la zona. Aleshores, alguns empresaris tèxtils juntament amb el meu avi i
molta gent del poble van decidir constituir aquesta societat.

· Una companyia com la vostra té
relació amb les grans empreses?
Sí. Aquí a Caldes vam conviure, juntament amb Alumbrado de Poblaciones, amb FECSA. Quan va néixer
l’Electra, hi va haver ja una oferta
de compra per part de FECSA. En
aquell moment l’Electra va aguantar. El 1994 vam tenir una OPA forta
en el sentit que, o veníem, o ens feien
tancar. Això va motivar que demanéssim a Indústria una subestació,
que finalment vam poder fer al Sot
de Rubió, al polígon de La Borda. El
1998 van intentar una altra vegada
comprar-nos, aquesta vegada atacant el consell d’administració.
· Com es va fer el salt a Sant Feliu?
Ens van venir els de Sant Feliu de
Codines dient que, quan venia la gent
de cap de setmana, mig poble es quedava a les fosques. No hi havia prou
capacitat. Vam presentar un projecte a l’Ajuntament i vam fer arribar
una línia fins allà. Els de la FECSA no
s’ho creien, es van mirar amb lupa la
instal·lació i això va motivar una denúncia a Indústria que va acabar en
una multa. Això, segons ells, perquè
vam posar un pal de més.
· El 2004 veu inaugurar la subestació de Can Vinyals. Com va anar?
Després de tots els embolics que vaig
tenir amb Hidruña i ENHER, me’n
vaig anar a Red Eléctrica Española (REE), que actua com a operador

del sistema elèctric i el transport
d’electricitat. Vam aconseguir construir una subestació al costat de les
instal·lacions de REE a Can Vinyals.
A tot l’Estat, de petits distribuïdors
que estiguem connectats a les xarxes de transport només n’hi ha dos,
Estabanell de Granollers i nosaltres.
Hi ha doble línia de 220.000 kV, dos
transformadors i des d’allà cap a Caldes venen sis circuits de 25.000.
· La vostra relació amb les grans
empreses és David contra Goliat?
Sí, bastant. Ens en sortim. Els d’Endesa em diuen que no saben com n’he
pogut sortir, de tot allò que m’han fet.
Però mira, nosaltres som a Caldes,
Sant Feliu, Gallifa, Santa Eulàlia, Parets, fins el circuit de Montmeló, Palau-solità i Plegamans, Sentmenat i
el polígon de Can Roqueta de Sabadell. El 2004 vam comprar a Endesa
tota la xarxa elèctrica de Caldes tret
d’una línia que deien que necessitaven, la de Sant Feliu i la de Gallifa. Jo
volia arribar fins a Castellterçol però
no em van deixar.
· I a casa és dels primers a canviar
un endoll si l’hi demanen?
Oi tant. Jo soc dels de no llançar res.
Si ho puc arreglar, ho arreglo. T’ho
poden dir els nets, que sempre em
diuen d’arreglar-los coses.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

