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Escoles a punt per al nou curs
L’institut Manolo Hugué enceta un cicle superior de producció en fabricació mecànica de motlles i matrius i l’Escola Pia 
un cicle mitjà de cures auxiliars d’infermeria. Durant l’estiu s’han fet obres d’adequació al centres de primària.

eDuCaCió  | Curs 2017-2018

“a l’estiu es pot aprofitar 
per fer obres perquè no 
hi ha activitat docent, 
no hi ha infants, es pot 
treballar amb comoditat 
i tenir-ho tot a punt per a 
començament de curs”

Roser Guiteras
Regidora d’Educació

aquí a una setma-
na, els alumnes de 
Caldes iniciaran el 
curs 2017-2018. Els 
alumnes es tro-

baran alguns canvis a les escoles 
aprofitant que a l’estiu s’han fet al-
gunes obres de manteniment als 
centres educatius. “A l’estiu es pot 
aprofitar per fer obres perquè no 
hi ha activitat docent, no hi ha in-
fants, es pot treballar amb como-
ditat i tenir-ho tot a punt per a 
començament de curs”, subratlla 
la regidora d’Educació, Roser Gui-
teras. Per exemple, l’escola El Cal-
derí, com que enguany ofereix més 
cursos, compta amb un mòdul més 
que s’ha col·locat on hi havia el sor-
ral, que també s’ha hagut de reubi-
car. En tot cas, el centre no para de 
créixer i “pel curs 2018-2019 hau-
rem de col·locar-ne un altre”, ad-
verteix la regidora. Aquest incre-
ment de mòduls es deu al fet que 
l’Institut Pic del Vent, amb el qual 

D’
Jordi Rius l’escola comparteix aules i espais 

comuns, enguany obre 3r d’ESO i 
una Unitat de Suport a l’Educació 
Especial (USEE), amb la qual cosa 
l’escola El Calderí ha hagut de reu-
bicar els alumnes de 1r i 2n de pri-
mària al nou mòdul.

A l’escola El Farell s’han col-
locat cortines en un aulari seguint 
l’actuació que es va fer l’any pas-
sat en una altra classe. A l’esco-
la Montbui, que forma part de la 
xarxa Nova Escola 21, conside-
ren que dins del procés de reflexió 
sobre l’educació que estan fent al 
centre educatiu el millor mètode és 
l’aprenentatge per ambients. “Per 
tal de poder crear aquest ambi-
ent, s’han hagut de treure unes 
piques i pintar”, afirma Guiteras.

Aquests són tres exemples de 
les actuacions més destacades que 
s’han fet aquest estiu als centres 
de primària però s’hi han fet més 
obres: s’han pintat els mòduls an-
tics de l’escola El Calderí i a l’esco-
la El Farell s’ha canviat una xarxa i 
unes portes que estaven malmeses. 

També s’han fet petites 

obres de manteniment a les esco-
les bressol municipals. Així, a l’es-
cola bressol Gegant del Pi s’està 
actuant sobre el jardí, “que fem 
a poc a poc segons ens van indi-
cant les educadores”, i pel que fa 
a La Lluna, s’ha de pintar un sos-
tre que potser no estarà enllestit a 
principis de curs.

CICLES FORMATIUS
A SECUNDÀRIA
De cara al curs vinent 2017-2018, 
Caldes de Montbui ha ampliat la 
seva oferta formativa per als alum-
nes amb voluntat de cursar forma-
ció de grau mitjà i superior. 

L’Institut Manolo Hugué ofe-
rirà de manera única a tot l’Estat 
el Cicle Formatiu de Grau Superi-
or de Programació de la Producció 
en Fabricació Mecànica, perfil pro-
fessional de motlles i matrius. El 
nou cicle, que obeeix a les deman-
des d’un sector industrial que re-
clama amb més insistència la for-
mació d’especialistes en un sector 
en canvi permanent, s’oferirà en 
modalitat dual “per respondre a 

la necessitat del futur més im-
mediat de les empreses”, i “con-
fiant que obri més possibilitats 
d’inserció laboral als alumnes”, 
ha destacat Jaume Balart, director 
de l’Institut. En aquests moments, 
ja són 39 les persones inscrites al 
cicle, encara que el curs està cir-
cumscrit a 30 alumnes per qüesti-
ons d’espai. Aquest estiu, el taller 
de fabricació mecànica s’ha equi-
pat amb una grua pont capaç d’ai-
xecar motlles i matrius de 2.000 
quilos, màquines de control numè-
ric per ordinador (CNC) i diferents 
ordinadors. El curs ha estat pos-
sible gràcies a la col·laboració de 
l’Associació Catalana d’Empreses 
de Motlles i Matrius (ASCAMM) 
i ha obligat a fer una readaptació 
curricular d’un cicle normal, amb 
la qual cosa hi haurà fins a tres 
assignatures específiques de mot-
lles i matrius. El curs inclou fins a 
2.000 hores de pràctiques en em-
preses membres d’ASCAMM. El 
cicle formatiu, de dos cursos, té 
una gran sortida laboral i perme-
trà als alumnes treballar de ma-
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La nova classe de primària de l’escola El Calderí que està allotjada en un mòdul que s’ha instal·lat a la zona del sorral del centre. >J. SERRA
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De dalt a baix, el nou mòdul 
de l’escola El Calderí.

Nova màquina de control 
numèric i una grua pont del 

taller de producció mecànica 
de l’Institut Manolo Hugué.

>J. SERRA

tricer, motllista, torner, fresador, 
programador i preparador de mà-
quines CNC, soldador TIG i disse-
nyador amb CATIA. A més, el cicle 
formatiu de grau superior permet 
a l’alumne que desitja seguir estu-
diant accés directe a la universitat 
amb el reconeixement i convalida-
ció de gairebé un curs –aproxima-
dament uns 50 crèdits– del Grau 
d’Enginyeria Mecànica de la UPC.

El cicle de grau superior s’afe-
geix als tres altres cicles formatius 
que ja ofereix l’institut: el Grau Mitjà 
de Gestió Administrativa, el Grau 
Mitjà de Mecanització i el Grau Su-
perior d’Administració i Finances.

L’Escola Pia s’estrenarà amb 
el nou Cicle Formatiu de Grau 
Mitjà de Cures Auxiliars d’Infer-
meria, un cicle privat que respon 
al conveni amb la Fundació Hos-
pital de Mollet i on es realitzaran 
el 80% de les hores lectives, amb 
la qual cosa els alumnes estaran 
quatre dies al centre hospitalari 
i un a l’Escola Pia. El curs té una 
durada d’un any i 1.400 hores de 
formació que, un cop superades, 
atorgaran el títol d’auxiliar d’in-
fermeria. De fet, és fruit de la de-
manda de la mateixa residència de 
la Fundació Santa Susanna, “que 
ens va dir que hi havia manca de 
cuidadors en un futur”, constata 
el director de l’Escola Pia, Grego-
ri Martínez, que ha definit el curs 
“com una aliança entre tres ins-
titucions: l’Hospital de Mollet 
i la Residència de la Fundació 
Santa Susanna, que aportaran 
el professorat, i l’Escola Pia, que 
aportarà la seva experiència en 
gestió educativa”.

L’aula de l’Hospital de Mollet 
està del tot enllestida i està inseri-
da dins de l’àrea on treballa el per-
sonal sanitari. “Això vol dir que 
els professors són els mateixos 
treballadors, fet que possibilita 
el contacte directe dels alumnes 

amb el món laboral”, constata el 
director de l’escola. De moment, el 
curs té 13 alumnes inscrits tot i que 
pot haver-hi canvis de matriculació 
en el darrer moment.

LA TORNADA A L’ESCOLA, 
UN 9% MÉS CARA
Aquest curs la tornada a l’escola 
costarà a les famílies un 9% més 
que l’any passat. Segons la Unió 
de Consumidors de Catalunya, 
només amb el material indispen-
sable i el xandall o l’uniforme, la 
despesa pujarà uns 400 euros de 
mitjana. Això si el centre escolar 
on estan matriculats és públic, per-
què si van a un de privat, la fac-
tura podria ser de 1.000 euros. 
Segons les organitzacions de con-
sumidors, aquest increment de la 
despesa escolar es deu al fet que 
el material necessari ha pujat de 
preu, i que les famílies aquest any 
gasten més que altres cursos. Se-
gons la Unió de Consumidors, els 
cicles més cars són primària i in-
fantil i els més barats serien ESO i 
batxillerat. A la despesa de llibres 
de text, s’hi ha de sumar el materi-
al escolar, uniforme o xandall.

FÒRUM DEL PROJECTE 
EDUCATIU DE CIUTAT
Un dels reptes d’aquest nou curs 
és el primer Fòrum del Projec-
te Educatiu de Caldes. “Hi està 
treballant el grup motor des de 
setembre de l’any passat, però 
tot el poble des d’aquest mes de 
gener”, explica la regidora d’Edu-
cació. El fòrum se celebrarà el 28 
d’octubre i estarà obert a la parti-
cipació i col·laboració de tothom. 
Després de la participació de més 
de 200 persones, el grup impulsor 
està recollint aquestes impressi-
ons “per tal d’endreçar-les i por-
tar-les en el marc del Fòrum com 
a millores de l’educació a Cal-
des”, constata Guiteras.
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*OPiNió |
CoMuNItAt
IsLàMICA DE CALDEs
DE MoNtbuI

Condemna dels 
atemptats a 
la Rambla de 
Barcelona i a 
Cambrils 

La Comunitat Islàmica de Cal-
des de Montbui expressa la 
seva més enèrgica condemna 
i repulsa pels atemptats terro-
ristes comesos dijous a la Ram-
bla de Barcelona i a Cambrils. 
Volem expressar el nostre pro-
fund dolor davant aquest acte 
atroç totalment inconcebible 
per a la nostra comunitat, que 
creu fermament que qui mata 
una persona és com si matés 
tota la humanitat, perquè el 
missatge de l’islam és de mise-
ricòrdia i de pau. 

Condemnem tot  tipus de ter-
rorisme sense excepció, sigui 
quina sigui la seva ideologia, i 
expressem el nostre més sentit 
condol a les famílies de les vícti-
mes i desitgem una ràpida recu-
peració a tots els ferits. 

“Volem expressar 
el nostre profund 
dolor davant aquest 
acte atroç totalment 
inconcebible per a la 
nostra comunitat”

les dotze en punt del mig-
dia, només les llambor-
des de la Font del Lleó 
parlaven. Va ser un crit 
silenciós en un dia gris, 

tot i l’intens sol i la intensa calor del 
matí estiuenc del 18 d’agost, on gaire-
bé dos centenars de persones es van 
reunir a la porta de l’Ajuntament de 
la vila de Caldes de Montbui per con-
demnar els execrables atemptats que 
es van cometre tant a Barcelona com 
a Cambrils.
En l’acte, que va estar presidit per l’al-
calde accidental Vicenç Personat, es 
va llegir un manifest en suport a les 
víctimes i en condemna dels actes rei-
vindicats pel grup terrorista Estat Is-
làmic, just abans dels cinc minuts de 
silenci. “És una cosa que ningú vol 

Els calderins rebutgen el terrorisme 

Catifes florals omplen la plaça de l’Obradoiro. >cEDiDA coMiSSió oRgANitzADoRA

i per la qual hem de lluitar tothom 
per evitar-ho. Són actes que atemp-
ten contra les llibertats personals i 
públiques”, va explicar Personat, que 
va afegir que “no tenim notícies que 
en l’acte terrorista hi hagi algun cal-
derí afectat directament, tot i que sí 
que van ser molts els afectats que es 
van quedar bloquejats en la sortida 
de la Ciutat Comtal”.

En nota de premsa, l’alcalde de 
la vila, Jordi Solé, també va condem-
nar els actes dient que “el nostre país 
ha estat tràgicament condemnat pel 
terror, per la misèria dels fanàtics i 
la covardia dels extremistes. Volem 
expressar el nostre condol i estar al 
costat dels familiars i les víctimes”.

Solé va tenir paraules de suport 
i record per la tasca feta pels cossos 
policials que van intervenir en l’atro-
pellament de les Rambles i l’atac frus-
trat a Cambrils: “s’ha de reconèixer 

la gran feina que han fet els nos-
tres serveis d’emergència i expres-
sar també el nostre absolut rebuig”, 
tot i que també va tenir paraules per 
als autors de l’atemptat explicant que 
“ens repugna la gent concreta que 
han comès aquests assassinats, gent 
que es pensa que disposen de la vida 
dels innocents, i també ens repugnen 
les ideologies que emparen aquests 
actes”.

Solé no té dubte a assegurar que 
“el nostre és un país que sempre s’ai-
xeca i ara també ho farem, ens aixe-
quem i seguim lluitant pels ideals 
que fan que la nostra societat sigui 
una societat oberta, lliure, de pau i 
de democràcia”.

A dia d’avui, les xifres oficials 
deixen un balanç de 16 morts entre els 
atemptats de Barcelona i Cambrils, i 
més d’un centenar de ferits de 34 na-
cionalitats diferents. 

aTemPTaTs | bArCELoNA-CAMbrILs

cinc minuts de silenci a la porta de l’Ajuntament com a mostra de condol pels atemptats

albert san andrés

A
més de 200
persones es van 
reunir davant 
la porta de 
l’Ajuntament

Pau aL móN  | ACCIó CívICA CALDErINA

Missatge de pau en forma de catifa
La Comissió Internacional de Al-
fombristas de Arte Efímero, la Fe-
deració Catalana de Catifaires i la 
Coordinadora de Alfombristas Ga-
legos van presentar l’1, 2 i 3 de se-
tembre el projecte “Catifes al camí 
de Santiago, art efímer per a la pau 
del món”, una manifestació artísti-
ca de gran format a través de les 
catifes i amb un missatge de pau 
i fraternitat, malauradament de 
màxima actualitat. Vint-i-dues ca-
tifes van formar una petxina ge-
gant, símbol del Camí de Santiago, 
ubicades a la plaça de l’Obradoiro 
de Santiago i on van participar 12 

“El nostre país ha 
estat tràgicament 
condemnat pel 
terror, per la 
misèria dels 
fanàtics i la 
covardia dels 
extremistes”.

Jordi Solé
Alcalde de caldes

* comunicat de la comunitat 
islàmica de caldes de Montbui 
enviat el dia 28 d’agost amb 
motiu dels atemptants comesos a 
Barcelona i cambrils

“Aquest projecte 
estava previst 
des de fa temps i 
desgraciadament 
és de plena 
actualitat”. 

Junta de la 
Federació 
Catalana de 
Catifaires

grups internacionals, entre ells, 16 
catifaires catalans i un de calde-
rí, Acció Cívica Calderina. El dia 2 
a la tarda, prop de 200 catifaires 
van unir els valors, els dissenys i la 
bellesa de les seves catifes per ex-
pressar conjuntament “emocions i 
sentiments de pau i fraternitat”, 
comunicava la Junta de la Federa-
ció Catalana en una nota de prem-
sa anterior a l’acte en defensa de la 
pau mundial. Posterior a l’expres-
sió artística, el dia 3 de setembre, i 
a peu de les catifes, es va celebrar 
un acte institucional obert a tot-
hom amb una missa a la Catedral.

Calderins durant el munit de silenci davant de la porta de l’Ajuntament. >A. SAN ANDRÉS
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l projecte d’un 
aparcament i una 
nova plaça a les 
portes del nucli 
antic de Caldes co-

mença a agafar forma. El passat 
dilluns 28 d’agost, l’empresa adju-
dicatària, ACSA, Obras e Infraes-
tructuras SA, va posar-se “mans 
a l’obra” amb la primera fase del 
polèmic aparcament de Raval Ca-
nyelles: la creació de 150 places en 
dues plantes semisoterrades, situ-
ades en la línia que va de l’aparca-
ment provisional de Raval Canye-
lles fins al carrer Marquès. 

L’arrencada de motors ve 
acompanyada d’una sèrie d’afec-
tacions a la zona, que l’Ajunta-
ment de Caldes va comunicar prè-
viament el passat 16 d’agost. Tot i 
que les obres no afectaran la circu-
lació dels carrers adjacents (Raval 
Canyelles i Font i Boet), es va avi-
sar de dues possibles accions d’in-
terès per al veïnatge. D’una banda, 
s’ha suprimit l’aparcament del car-
rer Raval Canyelles des de la cruï-
lla amb el carrer Sentmenat fins  a 
la cruïlla amb el carrer Santa Tere-
sa, inclòs l’aparcament públic ha-
bilitat a l’esplanada de davant del 
Tanatori de Santa Susanna. A més, 
els vehicles pesats de l’obra durant 
l’actuació podran circular en amb-
dós sentits pel carrer Raval Canye-
lles, per això “es demana als veïns 
que extremin les precaucions si 
transiten per aquesta via”, avisa-
va l’Ajuntament de Caldes en l’es-
mentat comunicat.

Comencen les obres del pàrquing raval Canyelles

El projecte de construcció 
d’un nou aparcament i una plaça 
pública a Caldes de Montbui es 
preveu en dues fases consecutives 
en què, en el marc d’aquesta pri-
mera, es durà a terme la construc-
ció d’un pàrquing semisoterrat de 
150 places i l’alliberament de vehi-
cles del pàrquing del Sindicat, que 
es convertirà en una plaça públi-
ca a tocar de l’Església de Santa 
Maria. En una segona fase, es pre-
veu la construcció d’un aparca-
ment amb 99 places més ubicat 
sota la plataforma que actualment 

acull el pàrquing del Sindicat. 
249 serà el total de places que 

acollirà l’aparcament de Raval Ca-
nyelles, més la conversió de l’apar-
cament actual del Sindicat en una 
plaça pública al bell mig del nucli 
antic de Caldes. Amb aquestes ac-
tuacions, i segons l’Ajuntament, “el 
govern té per objectiu solucionar 
la demanda d’aparcament al cen-
tre urbà i crear un model efici-
ent i adequat a les necessitats del 
municipi”, i el pàrquing es podrà 
utilitzar després dels propers set 
mesos previstos d’obres. 

uRBaNisme | APArCAMENt 

celebració i estrena de dos vehicles híbrids en ruta interurbana

El 28 d’agost es va donar el tret de sortida a la construcció del nou “Aparcament de les Hortes” de 249 places

Redacció

E

emPResa | sAGALÉs

375 anys d’història i seguir sumant 

Parlar de Sagalés és parlar de Cal-
des. Com va explicar l’alcalde de la 
vila, Jordi Solé, en l’acte de celebra-
ció dels 375 anys de la nissaga fami-
liar, “a Caldes no parlem d’agafar 
l’autobús, parlem d’agafar el Saga-
lés”, per mostrar el grau d’arranja-
ment que té l’empresa de transports 
en el dia a dia de la població.
Una empresa familiar en què catorze 
generacions, amb Ramon –conseller 
delegat– i Anna Sagalés –directora 
general d’estratègia– al capdavant, 
després de la cessió dels poders per 
part del pare, Francesc, són l’aposta 
de futur d’aquesta empresa que aglu-
tina 850 treballadors arreu d’Espa-
nya i una flota de 550 vehicles propis.
A l’acte a la nau que la companyia va 
restaurar fa poc a l’avinguda de Pi i 
Margall, antiga seu dels carruatges Francesc Sagalés durant el seu emotiu discurs el dia de la celebració. > A. SAN ANDRÉS

manifestació en contra aquest dissabte

Des d’un inici, el projecte de 
l’aparcament Raval Canyelles, 
també anomenat “Aparcament 
de les Hortes”, ha implicat 
fortes represàlies especialment 
representades per la plataforma 
ciutadana Salvem les Hortes. 
L’objectiu del col·lectiu, segons 
publica en la seva pàgina de 
Facebook, és el de “salvaguardar 

el patrimoni natural d’aquesta 
vila”, així com “demostrar que 
aquesta obra no s’està realitzant 
amb la deguda transparència”, 
per la qual cosa s’ha convocat 
una manifestació amb el lema 
“NO al Pàrquing a les Hortes” pel 
proper 9 de setembre, a les 10 h, 
a l’aparcament del Sindicat (al 
costat de l’Església). 

inicials i posterior taller, hi van assis-
tir part de la família calderina i una 
bona representació d’empreses del 
sector del transport, així com repre-
sentants de la Generalitat i de l’Ajun-
tament, encapçalats pel conseller de 
Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i 
l’alcalde, Jordi Solé, respectivament.
Francesc Sagalés va ser el primer 
a parlar i va explicar la història de 
la companyia d’ençà de la creació, el 
1641, passant pel transport de gel de 
Moià a Barcelona, com a traginers o 
com a transport de viatgers a partir 
del 1760-1780 i, posteriorment, hos-
talers, fins al 1941, quan recuperant 
peces dels antics vehicles s’institueix 
l’Empresa Sagalés SA.
“Volem ser valents en el futur; ser 
una empresa ràpida, eficient i efi-
caç és el nostre principal repte”, 

va explicar el CEO, Ramon Sagalés. 
“Ens hem esforçat per millorar 
l’experiència dels nostres usuaris. 
Ens hem enfocat al mercat per co-
mercialitzar els nostres produc-
tes, sempre enfocats a l’usuari. 
Volem ser una empresa arrelada 
a la terra”, va afegir.
En l’acte es van presentar les dues 
noves unitats híbrides amb un motor 
de 360 CV i un d’elèctric que aprofita 
l’energia de les frenades per recarre-
gar les bateries, que faran el trajec-
te interurbà entre Caldes i Barcelo-
na, i que seran pioneres a Catalunya.
La inversió en renovació de flota de 
Sagalés supera els 15 milions d’euros, 
amb vehicles adaptats per a perso-
nes de mobilitat reduïda, wifi i car-
regadors per a telèfons intel·ligents, 
entre d’altres. > A. SAN ANDRÉS

Panoràmica on es pot veure l’afectació del futur aparcament del Raval Canyelles. > J. SERRA
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Carla Millán va ser escollida secretària de Política Europea i represen-
tant de les Joventuts Socialistes de Catalunya en el marc del XXV Con-
grés de les Joventuts Socialistes d’Espanya. A l’Estat espanyol, la regi-
dora pel PSC de Caldes exerceix el càrrec de responsable de l’Àrea de 
Drets i Igualtat d’Oportunitats del Consell de la Joventut d’Espanya, 
responsabilitat que l’ha derivat a la participació en l’associacionisme ju-
venil europeu. D’aquesta manera, valida amb experiència el nou càrrec.

L’11 d’agost és un dia especial per 
al Santa Susanna. En el dia de la 
seva patrona i copatrona de Caldes 
de Montbui, la Fundació Santa 
Susanna va celebrar una festivitat 
amb tot d’activitats en què, tot i 
la pluja, no va faltar l’ambient i el 
caliu. A les 10 del matí va començar 
la jornada amb la degustació 
del còctel “Santa Susanna” a la 
cafeteria, inaugurada ara farà un 
any, del Punt de Trobada. Ja a la 
tarda, voluntaris, treballadors, 
familiars, residents i calderins 
assistents van gaudir de l’eucaristia 
celebrada a la Parròquia de Santa 
Maria en honor a la santa. Amb 
aquest acte, es va clausurar la 
campanya que els ha acompanyat 
aquest darrer any, sota el lema 
“Tots acollim”, i que ha englobat “el 
propòsit d’una entitat acollidora 
i hospitalària com ho ha estat 
des de la seva creació, fa més de 
630 anys”, recollia un comunicat 
de la Fundació en relació amb la 
celebració. Els parlaments de 
voluntaris, familiars i treballadors 
no van deixar indiferents els 
assistents. Unes paraules de 

La Fundació celebra la seva patrona

L’eucaristia celebrada a la Parròquia de Santa Maria l’11 d’agost. > cEDiDA

germanor, història i dedicació que 
constaten el sentit d’acolliment i 
tendresa amb què diàriament han 
conviscut centenars de calderins 
a través de l’entitat. Finalitzant 
la jornada, es va convidar els 
assistents a un piscolabis i a 
escoltar música en directe, que, 
a causa de la pluja, va haver de 

canviar d’escenari i centralitzar-
se al Punt de Trobada. Tot i la 
climatologia i el conseqüent canvi 
de plans, “el temps no va canviar 
el bon ambient de la celebració 
ni el caliu i la germanor viscuts 
entre tots els assistents”, concloïa 
l’entitat a través del seu portal web 
el passat dijous 17 d’agost. 

DiaDa | sANtA susANNA PsC | CArLA MILLÁN

“Necessitem tenir Europa com a aliada 
i no com a cinturó d’austeritat”

El dilluns 17 de juliol, camions d’equips de rodatge van acampar a 
Caldes, concretament al centre Yoga Ashram del carrer General Pa-
drós. Es tracta de Fèlix, la nova sèrie de televisió dirigida pel català 
Cesc Gay que s’emetrà a inicis d’any al Canal Movistar. El rodatge va 
consistir a enregistrar imatges d’un centre de ioga, així com el de-
curs d’una de les seves classes, amb la participació i la presència del 
personatge protagonista, representat per l’actor Leonardo Sbaraglia.

Silenci, càmeres... acció!

tot i la pluja i els petits canvis de plans, la diada de l’11 d’agost va 
comptar amb diverses activitats i un important grup d’assistents
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PSC Caldes de Montbui

equip de govern treballa de valent per am-
pliar el parc d’habitatge de lloguer soci-
al i assequible amb dues línies de treball. 
Una és donar subvencions a propietaris 
que converteixin un habitatge desocupat 

en lloguer social i l’altra és que l’Ajuntament compri ha-
bitatges per convertir-los en lloguer social.
Més concretament, i en el primer cas, hem obert una línia 
de subvencions de fins a 6.000 € (d’un total de 50.000 € 
disponibles) per a propietaris que tenen habitatges sense 
ocupar, a canvi que els habilitin i els lloguin –amb preus 
assequibles– amb la mediació de la borsa de lloguer social 
de l’Ajuntament. És a dir, que es farà a través de l’Oficina 
d’Habitatge, durant 6 anys i amb unes condicions de llo-
guer d’entre un 10 i un 20% per sota del preu de mercat. 
També hi ha ajudes del 100% del cost per a la tramitació 
de la cèdula d’habitabilitat (amb un màxim de 100 €) o del 
certificat d’eficiència energètica (amb un màxim de 250 €).
En el segon cas, el de compra, ja hem obert la convocatòria 
(fins al 30/11/17) per comprar immobles que es destinaran 
a habitatges de lloguer social i comptem amb 315.000 €. 
Els habitatges candidats han d’estar ubicats al nucli urbà, 
tenir una superfície útil mínima de 40 m2 i un mínim de 
dues habitacions.
En la mateixa línia, aquest passat mes de juny l’alcalde, 
Jordi Solé, i la regidora d’Acció Social, Pilar Aznar, van 
rebre de mans del diputat d’Urbanisme i d’Habitatge, Jo-
sep-Ramon Mut, dos documents que ens ajudaran a ori-
entar i desplegar més polítiques d’habitatge.
Amb tot, seguim treballant perquè el dret a l’habitatge 
sigui això, un dret i no un luxe, però som conscients que 
lluitem contra un sistema pervertit i que, tot i l’esclat de 
la bombolla immobiliària, la baixada de preus per accedir 
a l’habitatge no ha estat suficient.

ornem de l’estiu a vegades amb més calma, 
a vegades amb més estrès per la tornada al 
curs laboral, però esperem que sempre ho 
feu després d’haver pogut descansar tant si 
sou dels que heu marxat de vacances com 

si heu gaudit de la nostra vila durant l’estiu. El descans 
de tots i totes nosaltres és una de les preocupacions del 
PSC de Caldes de Montbui, ja que és un clar indicador 
de la qualitat de vida de la ciutadania. Un poble que ga-
ranteix el descans i la salut acústica de la seva gent és un 
poble més sa i més feliç.
Aquest estiu hem aprofitat per parlar amb veïns i veïnes, 
per escoltar les vostres queixes, propostes i demandes per 
millorar la nostra vila. Per això només començar el curs 
hem volgut portar a l’agenda política la importància de 
la contaminació acústica i la preocupació de molts i mol-
tes ciutadanes pel seu descans. Per aquest motiu hem de-
manat al govern una recopilació de tota la informació i el 
material que s’hagi recopilat i realitzat sobre contamina-
ció acústica i sorolls a Caldes durant els últims 15 anys. 
De la mateixa manera, hem instat el govern a realitzar un 
estudi sobre contaminació acústica de Caldes de Mont-
bui que inclogui el trànsit, l’ús de maquinària de forma 
freqüent (brigada, recollida selectiva, recollida d’escom-
braries...) i tota mena d’agents que puguin produir so-
rolls de forma continuada. D’aquesta manera es crea un 
mapa real sobre la situació de la contaminació acústica 
que tingui en compte factors com els horaris i les freqüèn-
cies d’aquests sorolls. Així es poden fer les modificacions 
pertinents, resultat d’aquest estudi, de forma coordina-
da i acordada amb els partits de l’oposició per millorar la 
qualitat de vida i el descans dels vilatans i vilatanes de 
Caldes de Montbui.
Us convidem a seguir compartint amb nosaltres les vos-
tres inquietuds i propostes per fer de Caldes un millor 
poble on viure i conviure!

ornem de vacances i reprenem el curs po-
lític amb més força que mai. Aquest any, 
però, les coses no són com altres anys, ja 
que el terror ha colpit amb molta força molt 
a prop nostre. Que els atemptats d’agost 

hagin estat tan a prop nostre, de la mateixa manera que 
quan passa una desgràcia a prop, fa que visquem els fets 
amb molta més intensitat, emoció i dol. Tota aquesta força 
emocional i la reacció contra el terror fan sortir de les per-
sones el millor que tenen dintre i contribueixen a unir la 
nostra societat, però també de forma emocional es produ-
eixen accions i reaccions desmesurades i xenòfobes. No es 
tracta de repetir frases dites mil vegades que fan referèn-
cia al fet que no tots els musulmans són terroristes i que 
l’islam és una religió de pau; qui té la mínima intel·ligència 
i sensibilitat ja ho sap, això, i qui no ho sàpiga, segura-
ment, per molt que es repeteixin, seguirà sense saber-ho.
Es tracta de ser intransigent i intolerant. Així de clar ho 
afirmem: s’ha de ser intransigent i intolerant amb la in-
transigència i la intolerància, vingui d’on vingui.
La nostra cultura (europea), d’arrel judeocristina, no fa 
gaire que era profundament intolerant. Ens ha costat 
molts segles, revolucions i fins i tot guerres evolucionar 
vers una cultura oberta, democràtica, lliure i tolerant. 
Encara hi ha feina a fer, però hem d’estar orgullosos d’on 
som i agrair a tots aquells que abans que nosaltres han 
fet possible ser on som. 
Ara bé, els nostres valors són complexos i en molts casos 
manipulables, i les nostres societats, on la imatge és om-
nipresent i la comunicació, immediata, són especialment 
sensibles al terror. Un terror que és fàcil, econòmic i a 
l’abast de qualsevol eixelebrat de sang calenta i poc cer-
vell. Defensem la nostra llibertat enfront del terror es-
sent intransigents i intolerants amb els intolerants i els 
intransigents, tant de dintre com de fora, tant d’una reli-
gió com d’una altra.

a tornada de vacances ens porta una rei-
vindicació històrica al municipi; en l’últim 
ple del mes de juliol, vàrem saber que el 
govern ha ofert un terreny a Can Valls al 
Club Atlètic Calderí per poder practicar 

aquest esport.
Quina proposta més sorprenent i rebuscada; no entenem 
quina és la intenció del govern a l’hora de proposar un 
terreny que es troba a 5,5 km de distància del nucli urbà, 
sense valorar la proposta que va presentar el Club Atlè-
tic d’un terreny que és a la zona esportiva Les Cremades, 
lloc que entenem molt més lògic per poder instal·lar unes 
pistes i instal·lacions per a la seva pràctica.
La situació del Club Atlètic Calderí és complicada, ja que 
no té ni l’espai ni les instal·lacions adequats per poder 
preparar-se, a diferència dels altres esports que es prac-
tiquen al poble i que sí que disposen d’instal·lacions. Això 
fa que es creï un greuge comparatiu vers un esport que 
creix any rere any.
Cal defensar un model esportiu participatiu i integrador 
que aposti per la promoció de l’esport escolar i de base 
com a eina principal, per traçar després, mitjançant el tei-
xit esportiu de ciutat, el recorregut que completi la for-
mació dels nostres esportistes, ja sigui en l’àmbit indivi-
dual o en el col·lectiu. Defensem un model esportiu que 
garanteixi la pràctica esportiva de tothom, l’esport de 
lleure, de salut i de la gent gran. Instem el govern muni-
cipal a la creació d’un Consell Municipal de l’Esport com 
a element decisiu en la planificació del model esportiu i 
en el mapa d’instal·lacions, que aplegui les necessitats 
actuals, les voluntats i els projectes de l’esport local i els 
defensi davant l’Administració. Exigim la màxima trans-
parència pel que fa a la manca d’informació, ja que im-
possibilita fer una anàlisi real de la situació de l’esport a 
casa nostra, així com corregir els possibles desequilibris 
que s’estan produint. 

acosta l’11 de setembre, Diada Nacional, 
jornada reivindicativa i de lluita. Com 
cada any sortim als carrers, i ja ens són 
més de 40 que l’Esquerra Independentis-
ta ens manifestem per reclamar la nos-

tra llibertat com a poble. Enguany, però, serà diferent. 
L’1 d’octubre és a tocar, i ha arribat, per fi, l’hora en què 
exercirem el nostre dret a l’autodeterminació.
D’uns anys ençà hem pogut veure com la participació de 
la Diada ha crescut exponencialment; les demandes d’In-
dependència i d’un Referèndum s’han fet majoritàries i in-
sistents als carrers i a les institucions catalanes. El poble 
català demana majoritàriament poder votar i per tant cal 
fer-ho. Cal el convenciment i la implicació de totes, per exi-
gir, finalment, ser escoltades i tirar endavant amb fermesa. 
Fem una lectura crítica amb el que ha succeït fins al dia 
d’avui: 9N, eleccions plebiscitàries, xantatges polítics, 
pressupostos socialment insuficients… però ara és el mo-
ment de no retrocedir i exercir el dret decidir el nostre 
futur com a poble. No sabem quins entrebancs ens posarà 
l’estat, tot i que podem intuïr que de ben segur que seran 
molts: detencions, judicis, prohibicions, inhabilitacions i 
potser fins i tot il·legalitzacions. Res ens sorprendria d’un 
estat com l’espanyol... però votarem  per justícia demo-
cràtica. Perquè demostrarem que les amenaces no ens 
paren i que el nostre desig de decidir col·lectivament és 
més fort i sa. Votarem perquè el poble ho demana i per-
què com deia Estellés: no podran res davant d’un pobre 
unit, alegre i combatiu.
L’endemà, un cop el poble haurà parlat, caldrà ser conse-
qüents amb allò que s’haurà decidit, no s’hi valen pors. Xi-
rinacs ja ens va avisar durant la transició i ara també cal-
drà estar ben alerta. La veu d’un poble mai pot ser callada 
per la força, i nosaltres, de manera pacífica i tenaç, parla-
rem! I tu? vols dir-hi la teva? Fes que s’escolti la teva veu!

rimer de tot, manifestar que el Partit Demò-
crata condemna l’atropellament massiu que 
es va produir a les Rambles de Barcelona 
i expressa el seu sincer condol a famílies i 
amics de les víctimes i afectats. El PDeCAT 

agraeix la feina dels serveis d’emergència i dels cossos po-
licials. Creiem que és el moment d’agrair i de reconèixer 
l’excel·lent feina del Mossos d’Esquadra del nostre país.
Deixant de banda aquest tema, ara és el moment de cen-
trar-nos en la llibertat d’expressió, en el nostre sentiment 
català, en tot allò que fa que ens estimem el nostre país,... 
en definitiva, toca centrar-nos en el referèndum de l’1 d’oc-
tubre que farà realitat el somni de la gran majoria de nos-
altres: que Catalunya esdevingui un estat independent.
Ara més que mai hem de sumar esforços i ésser forts da-
vant les envestides de l’estat espanyol envers Catalunya. 
Ara és quan faran sortir tot el joc brut als mitjans de co-
municació i és on nosaltres hem de ser forts i estar units.
L’1 d’octubre VOTAREM. Que ningú en tingui cap dubte. 
No podem mostrar cap signe de debilitat. Tots hem d’es-
tar convençuts que volem viure en un estat català on les 
pensions estiguin assegurades, on tota la recaptació es 
quedi a Catalunya i es gasti a Catalunya, on visquem en 
un estat ben vist a nivell europeu.
Tota aquella persona que estigui entre el sí i el no, entre 
tots podem donar-li motius per convèncer-la perquè es 
decanti pel sí. Ara és el moment de prémer les dents i fer 
l’últim dels esforços que és el més important.
Queda menys d’un mes per celebrar el referèndum i no 
tingueu cap dubte que l’1 d’octubre canviarem la història. 
Fem-ho pels nostres avantpassats, fem-ho per nosaltres i, 
sobretot, fem-ho per les pròximes generacions.

L’1 d’octubre, votarem Sí a la llibertat, sí a l’1 d’octubre
PDeCAT Caldes de MontbuiSom CaldesERC Caldes de Montbui
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Més oferta de lloguer social i 
assequible a Caldes

Lluitem contra la contaminació 
acústica! Intransigència i intolerància Atletisme, reivindicació

 i necessitat

PPC Caldes de MontbuiUnits per Caldes
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Adotzenats  

Exposició “Els 
altres refugiats”

> Domènec sánchez Riera  

> Caldes solidària

Per la data i la intranscendència del 
contingut, entendreu que aquest es-
crit l’he redactat en plenes vacan-
ces; o sigui, tranquil i relaxat.
Al pas que anem, només ens faltarà 
el gos d’atura perquè els poders fàc-
tics ens facin anar, encara més, per 
allà on vulguin. Recordeu el llibre 
de George Orwell 1984?, doncs això.
Ahir, però, la “caixa tonta”, entre 
tants programes de cuina que tant 
deuen interessar a aquells que amb 
prou feines poden arribar a final 
de mes; El Temps, que cada canal 
programa com a mínim tres cops 
al dia (posem que siguin només 
vint canals: seixanta vegades al 
dia) per dir-nos el temps que “pro-
bablement” farà; el rei de l’adot-
zenament, les retransmissions de 
partits de futbol, i per acabar-ho 
d’arrodonir, les famoses sèries tan 
moralment edificants. Tot plegat fa 
que el nivell cultural d’aquest país 
sigui el que és.
Ahir, com deia –quina il·lusió!–, 
vaig poder gaudir de dues notícies 
agradables: als Alps suïssos es van 
trobar els cossos congelats d’una 
parella de pagesos que es va preci-
pitar a l’interior d’una glacera l’any 
1942. Es trobaven en molt bon estat 
de conservació i, per fer-ho més ro-
màntic, estaven abraçats. Era cu-
riós que la notícia la donés la filla, 
avui una dona d’uns 80 anys que 
contrasta amb l’estat físic dels seus 
pares quan en devien tenir uns 30.
La segona notícia té a veure amb el 
medi ambient i el poder de la mare 
natura, que, per molt mal que li fem 
aquests “temporers” (nosaltres) 
que habitem aquest planeta men-
tre hi som, no deixa de sorpren-

Des de 1991, un dels objectius de  
Caldes Solidària és treballar per 
la pau. La violència no es pot com-
batre amb violència. La violència 
es combat amb justícia, amb coo-
peració, amb coneixement mutu. 
Vivim uns dies convulsos, els 
atemptats terroristes a Catalunya 
ens recorden un cop més que vivim 
en un món globalitzat. Atemptats 
iguals o pitjors maltracten sovint 
població a l’Afganistan, Síria, Ni-
gèria... No podem romandre com 
si res estigués passant.
La violència provoca mort i provo-
ca que milions de persones hagin 
de fugir de les seves llars. Refugi-
ats i desplaçats són cada cop més 
nombrosos. A finals de 2015 eren 
65,3 milions de persones. 65 mili-
ons! 
Avui sovint es parla dels refugiats 
que lluiten per arribar a Europa, 
persones maltractades a qui es vul-
neren els drets humans; aquesta és 
tan sols una petita part del proble-
ma humanitari.
En l’exposició “Els altres refugiats” 
volem conèixer els refugiats que 
ni tan sols poden intentar arribar 
a Europa; són els més nombrosos, 
els més pobres i els més oblidats. 
Visitarem un camp de refugiats a 
Jordània i un assentament infor-
mal al Líban, coneixerem una mica 
el dia a dia de les persones que hi 
romanen, entendrem una mica 
més la realitat.
Podreu visitar l’exposició al Cen-
tre Cívic i Cultural del 8 al 29 de 
setembre, de 17 a 20 h. El dia 8, a 
les 20 h a la sala d’actes de l’Escola 
de Música, les autores de l’exposi-
ció, Marta Fernández (arquitecte) 
i Núria Pedrós (enginyera de sis-
temes biològics i màster en salut 
pública), ens explicaran quina és 
la realitat que viuen els refugiats 
a Jordània i al Líban. Veniu! Par-
larem del que hem de fer a Caldes 
per seguir treballant per la pau.
L’exposició és un dels resultats 
d’un projecte de cooperació per al 
desenvolupament impulsat per la 
Universitat Politècnica de Catalu-
nya (UPC), amb finançament del 
Centre de Cooperació per al Des-
envolupament (UPC) i de l’ONG 
Caldes Solidària. El projecte s’ha 
dut a terme conjuntament amb 
la German Jordanian University 
(Jordània) i la Lebanese Univer-
sity (Líban). 
www.elsaltresrefugiats.org

100 anys d’Electra 
Caldense: Capítol 
V- 1980-2000: més 
enllà de Caldes 

> marta Puigduran Revetlles

Enguany l’Electra Caldense celebra 
el seu centenari i per commemorar 
l’aniversari ha volgut fer un repàs 
de la seva història. Així doncs, al 
Calderí fem un article mensual 
sobre la trajectòria de l’empresa 
elèctrica que il·lumina Caldes des 
del 1917, basant-nos en la recer-
ca de Joan Villanueva Dachs. El 
mes passat vam conèixer el crei-
xement de l’empresa, la celebració 
dels cinquanta anys de la creació 
de l’Electra i la fundació de l’Asso-
ciació d’Empreses Elèctriques; ara 
seguim amb l’expansió.
El 1980 es va tornar a estudiar la 
producció pròpia d’electricitat i 
l’extensió de la xarxa de distribu-
ció a altres municipis de la comar-
ca. Després de la crisi del petroli 
de 1973, el 1979 els governs euro-
peus van començar a dictar normes 
per reduir el consum de productes 
derivats del petroli i per incenti-
var la producció d’energia a partir 
de fonts renovables autòctones. A 
Espanya, la primera norma relle-
vant va ser la Llei 82/1980, sobre 
conservació d’energia. Aquella llei 
permetia que qualsevol particular 
o empresa pogués posar en marxa 
una nova instal·lació de produc-
ció d’electricitat, connectar-la a la 
xarxa elèctrica del distribuïdor més 
proper i vendre-li a aquest l’energia 
produïda a un preu suficient com 
per retribuir la inversió realitzada. 
El 1984 l’Electra va adquirir una 
participació d’una societat de la 
Vall d’Aran, Hidroelèctrica Bau-
sen, S.A., que comptava amb pro-
jectes per construir noves centrals 
en aquella comarca. La central, que 
aprofita les aigües del riu Bausen 
i del Barranc de Carlach, afluents 
del Garona, es va començar a cons-
truir l’any 1986 i es va poder posar 
en marxa el 1990. Durant els 27 
primers anys de funcionament, ha 
produït i abocat a la xarxa elèctri-
ca la quantitat de 158 GWh. Poc 
abans de la construcció de la cen-
tral, l’Electra va tirar endavant, a 
través de la societat Conhidro SA, 
la compra de l’antiga colònia tèxtil 
de Sant Benet, al costat del riu Llo-
bregat, al municipi de Sant Fruitós 
de Bages, amb la finalitat de recu-
perar les instal·lacions de produc-
ció d’energia elèctrica que tenia 
aquella antiga fàbrica tèxtil, ja tan-
cada. El 2008 la Caixa d’Estalvis de 
Manresa va adquirir el monestir i 
l’antiga colònia tèxtil per promou-
re el seu complex cultural del “Món 
Sant Benet”, i de retruc, la central.

Extensió de la xarxa
a altres municipis
A la darrera dècada del segle XX, 
la xarxa de distribució es va esten-
dre per primera vegada més enllà 

del terme municipal de Caldes. El 
1980 i 1990 les grans companyies 
catalanes mantenien la seva volun-
tat de monopoli i, com que comp-
taven amb xarxes de distribu-
ció ja consolidades als municipis 
de l’entorn de Caldes, considera-
ven que ja cobrien adequadament 
les seves demandes d’electrici-
tat i que no tenia sentit l’existèn-
cia d’una xarxa d’una altra em-
presa com l’Electra. No obstant 
això, aquest no era el pensament 
que tenia la població de Sant Feliu 
de Codines, que patia les conse-
qüències d’una xarxa de distri-
bució obsoleta i minsa, propietat 
de FECSA. El 1986 l’Ajuntament 
va sol·licitar a l’Electra l’extensió 
de la xarxa elèctrica des de Cal-
des per donar l’opció als veïns i les 
empreses d’un subministrament 
elèctric alternatiu i de més qua-
litat. El 1992 es van connectar a 
la xarxa de l’Electra els primers 
clients de Sant Feliu; dotze anys 
després ja hi havia 820 clients 
d’aquell municipi, s’havia arribat a 
un consum de 5 GWh anuals i a 14 
estacions transformadores cons-
truïdes. També l’any 1992 es va 
construir una nova línia aèria de 
3,7 quilòmetres de Sant Sebastià 
de Montmajor per portar el ser-
vei de l’Electra a Gallifa. El crei-
xement de la xarxa també va ser 
important a Caldes, on es van de-
senvolupar els polígons industrials 
de la Borda i el Pinatar, i les zones 
residencials de Can Rosell, el Tor-
rent de l’Escaiola i altres punts del 
nucli urbà. A la darreria del segele 
XX l’energia distribuïda va passar 
dels 21,8 GWh als 61,3 GWh; els cli-
ents, de 4.000 a 7.000, i les estaci-
ons transformadores, de 43 a 105.
El creixement de la demanda 
d’energia va portar la direcció de 
l’Electra a plantejar diverses sol-
licituds a ENHER i a HEC per aug-
mentar les potències contractades 
i poder disposar de més capacitat 
en l’abastament de la xarxa. Però 
les grans companyies no estaven 
disposades a facilitar l’expansió de 
l’Electra i s’hi van negar. Als vui-
tanta s’anava accentuant la concen-
tració de les quatre grans empre-
ses elèctriques catalanes (FECSA, 
SEGRE, HEC i ENHER), amb el re-
sultat que a finals de segle a Ca-
talunya només quedava una gran 
elèctrica, ENDESA. El 1994 van 
proposar comprar l’Electra amb la 
voluntat inequívoca d’absorbir-la 
i la resposta dels directius calde-
rins va ser negativa. En aquest cas 
les represàlies van ser immediates: 
obrir una oficina d’atenció al públic 
al centre de Caldes i construir una 
nova xarxa de distribució en dife-
rents indrets del municipi que es-
taven creixent on ja existia xarxa 
de l’Electra, com el Bugarai, Can 
Rosell, El Negrell i el polígon de la 
Borda. La campanya, però, va ob-
tenir uns resultats molt migrats, 
perquè la gran majoria de calderins 
van seguir confiant en l’Electra.
Davant la limitació del creixement, 
el 1994 la direcció de l’Electra va 
prendre dues iniciatives: denunciar 
les grans companyies a les autori-
tats de la competència, per pràcti-
ques abusives i de posició de domi-

ni, i posar en marxa el projecte de 
construir una central de produc-
ció d’electricitat a Caldes. Les au-
toritats encarregades de regular la 
lliure competència acabarien reso-
lent que, amb la seva negativa als 
augments de potència, ENHER i 
HEC havien actuat de forma il·legal 
i que, per tant, havien d’acceptar 
les sol·licituds de l’Electra. Però la 
resolució va trigar anys, mentre 
que la necessitat de més potència 
era immediata. Així doncs, el juny 
de 1998 l’Electra va poder posar en 
marxa la central de “Sot de Rubió”, 
al polígon industrial de la Borda. 
Sis grups motogeneradors d’1,25 
MW de potència composaven la 
central, s’alimentaven de gasoil i 
abocaven a la xarxa de l’Electra 
l’energia que produïen. A més, es 
va aprofitar la nau veïna de la cen-
tral per traslladar-hi primer el ma-
gatzem de l’empresa i, més tard, el 
taller. El 1999 va entrar en servei 
un altre grup generador, d’1,3 MW 
de potència, anomenat “Pla de Pra-
dells”, que l’Electra va instal·lar a 
la indústria Relats S.A. Aquest nou 
grup, que s’alimentava amb gas na-
tural, era una cogeneració: d’una 
banda, abocava l’electricitat pro-
duïda a la xarxa de distribució de 
l’Electra, i a la vegada incorporava 
la calor residual del motor al pro-
cés productiu de Relats. La central 
tèrmica de “Sot de Rubió” i la de 
“Pla de Pradells” foren decisives 
des de l’any 1998 fins al 2012, quan 
va entrar en servei la subestació de 
“Can Vinyals”, perquè l’Electra po-
gués mantenir el servei elèctric i 
pogués atendre les noves deman-
des de subministrament.
La Llei del sector elèctric, de no-
vembre de 1997, va permetre la 
liberalització del sector elèctric. 
Dicta que: “tant les empreses que 
produeixen l’electricitat com les 
que la venen als consumidors fi-
nals (les comercialitzadores), ac-
tuen en un marc de lliure com-
petència”. D’aquesta manera, els 
comercialitzadors compren l’elec-
tricitat als productors en el mer-
cat majorista, i la venen als consu-
midors després de pagar el peatge 
per la utilització de les xarxes de 
transport i distribució. Però el mo-
nopoli dels grans grups elèctrics 
(ENDESA, IBERDROLA, Gas Na-
tural-Fenosa, etc.) no ha deixat 
de dominar en totes les fases del 
procés. Tot i que la Generalitat va 
poder assumir l’any 1981 algunes 
competències del sector, la nor-
mativa elèctrica clau no ha deixat 
de ser d’àmbit estatal, i les lleis de 
gran abast se segueixen dictant 
des de Madrid, on és notòria la in-
fluència de les grans elèctriques. 
La nova norma també obligava a 
separar les activitats, de manera 
que una distribuïdora com l’Elec-
tra ja no podia vendre electricitat 
als clients, i per aquest motiu es va 
constituir la filial Electra Calden-
se Energia, S.A., dedicada exclu-
sivament a la venda d’electricitat. 
Així, i després d’un període trans-
itori que va començar l’any 2000 
i va acabar el 2009, l’Electra Cal-
dense SA es va quedar exclusiva-
ment amb l’activitat de distribu-
ció (construcció i manteniment de 

xarxa), mentre que l’Electra Cal-
dense Energia SA es dedica a ven-
dre electricitat.
D’altra banda, les inversions en mi-
llores en la xarxa elèctrica van ser 
continuades. Es van comprar di-
verses finques per poder construir 
noves estacions transformadores a 
les zones urbanes més denses, com 
els barris més antics de Caldes; es 
van instal·lar equips de regulació de 
l’energia reactiva, transformadors 
secs i interruptors automàtics en la 
xarxa d’alta tensió, i ja des del 1983 
es va començar a treballar per im-
plantar sistemes electrònics i de te-
lecomunicacions que permetessin 
detectar incidències de forma re-
mota. També es va instal·lar el pri-
mer sistema de telecomandament 
de la xarxa elèctrica, que permetia 
realitzar maniobres a distància, tot 
amb la finalitat de reduir els talls 
de subministrament i augmentar la 
qualitat del servei als clients.
En el pròxim capítol coneixerem 
l’Electra més actual; després de 
conèixer com es va fer la distribu-
ció a nous municipis, entendrem 
com s’ha arribat a la fibra òptica 
i més coses.

dre-nos amb la seva força per sor-
tir-se’n: en un desert de Xile on no 
ha plogut ni una gota d’aigua des de 
fa quinze anys, quan ho ha fet copi-
osament han aparegut gran quanti-
tat de flors, i l’han convertit en un 
jardí exuberant.
Espero que aquesta lectura us faci 
menys traumàtica l’entrada a la ru-
tina normal després de vacances.
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Diversos actes a caldes i tot catalunya omplen una diada marcada per la proximitat de l’1 d’octubre

tradició, cultura i festa
DiaDa | oNZE DE sEtEMbrE

C
Redacció

om cada setembre 
Ajuntament i ciuta-
dania col·laboren en 
l’organització d’ac-
tes commemoratius 

de la Diada Nacional de Catalunya. 
A Caldes de Montbui és tradició 
celebrar l’11 de Setembre a les 11 
hores, a la plaça de l’Onze de Se-
tembre. Allà hi deixen les ofrenes 
florals partits i entitats i s’aixeca 
el Pilar de la Senyera (una actua-
ció castellera en la qual es cons-
trueix un pilar i l’enxaneta desple-
ga la bandera catalana). Segons 
els anys, unes o altres entitats pro-
posen diferents activitats comme-
moratives en aquesta data històri-
ca tan assenyalada.

actes  al voltant de la Diada

8 de setembre
Ballada de sardanes amb la Cobla 
Ciutat de Terrassa
Pl. de l’onze de Setembre, 22 h

10 de setembre
Cercavila castellera
Parc de l’Estació, 11.30 h 

Actuació castellera
Pl. de la Font del Lleó, 12 h

Marxa de torxes per la independència 
Pl. de catalunya, 21.30 h

Dilluns, 11 de setembre
Acte institucional 
Pilar de la Senyera i ofrenes i home-
natges de l’Ajuntament i la ciutadania
Pl. de l’onze de Setembre, 11 h

Enguany, els actes al voltant 
de la diada començaran divendres, 
8 de setembre, amb una ballada de 
sardanes a càrrec de la Cobla Ciu-
tat de Terrassa, en un acte organit-
zat per l’Agrupació Sardanista Cal-
derina. Diumenge, 10 de setembre, 
se celebrarà una cercavila castelle-
ra que començarà al Parc de l’Es-
tació i que acabarà amb una actua-
ció castellera a la Font del Lleó amb 
les colles: Castellers de Sant Feliu 
de Llobregat, Castellers de Mollet 
del Vallès i Castellers de Caldes de 
Montbui. A la nit es farà una marxa 
de torxes per a la independència 
que s’iniciarà a la plaça de Catalu-
nya a les 21.30 h.

EL NAIXEMENT DE LA DIADA
A començaments del segle XVIII, 

va morir sense successió el rei 
Carles II. Aquest fet va ser l’origen 
d’un conflicte internacional al vol-
tant de la successió a la monarquia 
hispànica. 
L’11 de Setembre commemora 14 
mesos de resistència al setge que 
va patir la ciutat de Barcelona 
a la fi de la Guerra de Successió 
per part de la corona hispànica i 
a mans de les tropes de Felip V de 
Castella. L’11 de setembre de 1714 la 
ciutat es va rendir, i així es va ini-
ciar la submissió de Catalunya a la 
monarquia castellana i els catalans 
van perdre les estructures d’Estat i 
les institucions que havia anat con-
figurant des de l’edat mitjana.
El Parlament de Catalunya va de-
clarar l’11 de setembre com a Diada 
Nacional de Catalunya l’any 1980.

DIADA A BARCELONA
De nou Barcelona centralitzarà una 
mobilització ciutadana que preveu  
superar la xifra d’1,5 milions d’as-
sistents. Una creu gegant dibuixada 
pels manifestants a l’encreuament 
entre passeig de Gràcia i carrer 
Aragó serà l’acte d’aquest 2017 orga-
nitzat per l’ANC i Òmnium Cultural. 
La manifestació per la independèn-
cia anirà acompanyada d’un “esclat 
de colors que representi el camí re-
corregut fins ara”, segons fonts de 
l’organització. Es preveu que nom-
brosos calderins es desplacin en au-
tocar per participar en aquest acte 
que se celebrarà quan falten poques 
setmanes per l’1 d’octubre, data que 
el Govern de la Generalitat té previst 
celebrar el referèndum d’autodeter-
minació de Catalunya.

Música fusió per estrenar el setembre
El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista comença la nova 
temporada després de l’estiu amb música en directe de la mà d’El 
Rubio, banda de música fusió entre la rumba, el rock i el pop. El 
pròxim divendres, 8 de setembre, a les 20.30 h, el grup oferirà una 
proposta de temes propis amb lletres que, en paraules dels organit-
zadors, “no deixaran indiferent”. El preu d’entrada és de 3 euros 
per als socis i 6 euros en el cas dels simpatitzants.

Castells de grans alçades
El passat 3 d’agost, els Escaldats de Caldes van participar en la tro-
bada celebrada al monestir de Montserrat, acompanyant la colla 
dels Castellers de Sant Feliu. En una jornada on van ser acompa-
nyats per un públic força nombrós, els calderins van oferir cas-
tells de grans alçades des de la plaça de Santa Maria, tot comen-
çant amb un pilar de quatre, seguit d’una torre de sis, quatre de 
sis, tres de sis i, finalment, un pilar de cinc. > Foto ÀNgELS ÀLVAREz

Ofrenes florals a la plaça de l’11 de setembre l’any 2016 i moment en que es va aixecar el Pilar de la Senyera l’11 de setembre de 2015. > Q. DASQuENS
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Gemma Humet en un moment del concert.> i. HiJANo Membres d’Step by step amb la medalla. > cEDiDA

A ritme de hip-hopUna cita ineludible a l’estiu

Interpretació apassionada

Els ballarins de la companyia Step by Step van tri-
omfar en el Dance World Cup del passat 23 de juny. 
Els de Caldes van aconseguir fins a sis medalles en 
el campionat de dansa d’abast mundial: quatre me-
dalles en hip-hop i dues en la modalitat de jazz. 

La tercera edició del Festival Molí de l’Esclop 2017 
ha estat un èxit, cosa que ha fet que el públic ja mar-
qui al calendari la propera edició de l’estiu 2018. Els 
artistes programats en aquesta edició van fer gaudir 
un públic entregat que va vibrar amb la seva músi-
ca “com si fossin al menjador de casa”. Aquest for-
mat intimista és el valor diferencial per al públic que 
fuig dels festivals d’estiu pensats per a grans mas-
ses. Possiblement un dels encerts d’aquest festival 
ha estat la combinació d’artistes consagrats, com 
Adrià Puntí amb un sold out i Mazoni, amb figures 
emergents com el cas dels XY i el descobriment per 
al públic de Gemma Humet. Per Abel Coll, director 
artístic del Festival, un dels encerts també ha estat 
l’oferta gastronòmica per als assistents, ja que van 
poder degustar productes locals mentre esperaven 
l’inici del concert. Des del Calderí ja podem avan-
çar que les dates confirmades per a l’edició del 2018 
seran els dies 20 i 21 i 27 i 28 de juliol.

El passat 3 d’agost va tenir lloc a la Sala Noble de 
Can Rius un nou concert de l’orquestra Acadèmia 
1750. Sota la direcció de Massimo Spadano i davant 
un públic que va omplir l’espai modernista, es van 
interpretar peces de Haydn, Mozart i Beethoven. 

DaNsa | CAMPIoNAt MuNDIALmÚsiCa | FEstIvAL MoLí DE L’EsCLoP

CONCeRT | ACADÈMIA 1750

La rajola hidràulica: passat, present i futur

Pocs elements com la rajola hi-
dràulica reviuen moments de mà-
xima esplendor. Des de l’època de 
l’arquitectura modernista, a basta-
ment utilitzat entre el 1890 i 1930, 
el material reneix en l’actualitat 
de la mà de nous dissenyadors i 
arquitectes, creients de les seves 
possibilitats constructives i or-
namentals. “Catifes de ciment. El 
món de la rajola hidràulica” és la 
nova exposició temporal que acull 
el Museu Thermalia i que encara 
pot visitar-se fins a l’11 de setem-
bre. La mostra itinerant és orga-
nitzada per l’Oficina de Patrimoni 
Cultural de l’Àrea de Presidèn-
cia de la Diputació de Barcelona, 
l’Ajuntament de Sitges i el Consor-

ci del Patrimoni de Sitges i consta 
de la col·lecció particular de Jordi 
Griset i d’altres procedents d’ins-
titucions públiques i privades, i 
de diverses empreses. En aquesta 
exposició es recull la història i els 
orígens d’un material estretament 
vinculat a l’arquitectura catalana 
i que en l’actualitat segueix sent 
vigent en construccions d’arreu. 
De les diverses arts aplicades que 
conformen l’arquitectura moder-
nista, la rajola hidràulica és un dels 
elements més originals i menys co-
neguts. A Catalunya, les empre-
ses que en van manufacturar van 
comptar amb la col·laboració d’ar-
tistes reconeguts com Josep Pascó 
o Josep Puig i Cadafalch. 

eXPOsiCió | MusEu tHErMALIA

La mostra pot ser visitada fins a l’11 de setembre al Thermalia. > i. HiJANo
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El cN caldes Bàsquet vol seguir sent referència i prosperant en totes les categories 

ençà que els mítics ger-
mans Anglí –el Josep i el 
Xavi– debutessin a l’ACB 
als llunyans anys vuitan-
ta amb el Cacaolat Grano-

llers, fins als més recents èxits de Carles 
Marzo –recentment fitxat pel Magia Hu-
esca– a LEB, el bàsquet passa per un mo-
ment dolç a Caldes, amb el Club Natació 
com a màxim exponent.

Ja fa uns anys que el Club Bàsquet 
va fusionar-se amb el Club Natació i, des 
de llavors, l’esport de la cistella no ha fet 
més que créixer, afavorint la traçabilitat 
pels esportistes i entrenadors, mai vista 
abans. Anteriorment, el CB Caldes feia 
la funció d’equip masculí, mentre que el 
CN Caldes ho feia en la secció femenina. 

Curiosament, les jugadores estaven 
obligades a començar al CB per fer el salt 
a partir dels infantils al CN, cosa que tot 
plegat feia necessària una fusió.

Aquesta aposta per evolucionar com 
a entitat i com a esport fa que aquest club 
de bàsquet sigui avui dia una de les refe-
rències dels voltants i que el club pugui 
mantenir les mires altes de cara a un 
futur pròxim. Tot i que potser no està a 
l’altura dels equips històrics del bàsquet 
català, com por exemple el Granollers, 
el club ha sabut consolidar-se els últims 
anys a l’elit dels equips de base catalans, 
sense tenir res a envejar a entitats molt 
més veteranes en les seves estructures.

Amb gairebé 240 federats repartits 
en una vintena d’equips, el CN Caldes en-
ceta una nova temporada amb la intenció 
de col·locar els seus equips a la part alta 
de la classificació, tot i que “no és una 
obligació, sinó un desig”, tal com expli-
ca Jaume Balaguer, directiu del club i res-
ponsable de la secció de bàsquet. Amb un 
llarg currículum en aquest esport, Bala-
guer explica que el repte del club és arri-
bar a tenir els dos equips sèniors –mascu-
lí i femení– a Copa Catalunya, la màxima 
categoria del bàsquet català abans d’ar-
ribar a les semiprofessionals EBA o LEB.

 “Ens agradaria poder tenir els dos 
equips en una divisió de referència, tot 
i que no ens ho prenem com una obliga-
ció, sinó com un repte de club”, explica, 
mentre enumera la vintena d’equips dels 
quals gaudiran els blaus aquesta tempo-
rada i on, amb tota probabilitat, s’haurà 
de sumar un sènior B masculí, davant la 
gran quantitat de jugadors disponibles. 
Així, es passarà a tenir un total de tres 
sèniors, als quals s’ha de sumar el C, que 
és el dels veterans.

El sènior masculí va quedar-se a les 
portes de la Primera Catalana la passada 
campanya, després de caure a la prime-
ra ronda de les fases d’ascens. Tot i això, 
la confiança dipositada en l’entrenador 
molletenc Alberto López continua intac-
ta i ho tornarà a intentar aquesta tempo-
rada.Comptarà amb el bloc del curs pas-
sat, reforçat per diversos jugadors que 
retornen al club.

Amb la mirada 
posada en l’evolució

D’
albert san andrés

El Sénior masculí de la temporada 16-17, l’equip femení després de disputar l’amistós del 3 de setembre i entrenament dels Pre-minis > cEDiDES

CN CaLDes BàsqueT | NovA tEMPorADA

En el cas del sènior femení, malgrat la desafor-
tunada última campanya, marcada per quatre greus 
lesions, l’equip que dirigirà Oriol Ramoneda –també 
coordinador dels equips sènior del club– no vol donar 
el seu braç a tòrcer i es fixa l’objectiu de lluitar per les 
places capdavanteres de Segona Catalana.

“No volem fer equips competitius a base de 
talonari, el que volem és aconseguir que tothom 
que arribi a les categories superiors ho faci amb 
un mínim de qualitat i coneixent a fons l’esport, 
en qualsevol dels àmbits, des de jugadors fins a 
entrenadors”, explica Balaguer, que afegeix que 
“si en un futur arribem amunt amb els primers 
equips, serà perquè surtin generacions molt 

bones de jugadors i jugadores”, una filosofia igual 
a la que el club aplica a la secció de futbol sala.

És per això que des del club nedador es fo-
menten els cursos de formació d’entrenadors, com 
els que van fer-se a principis d’estiu de la Federa-
ció Catalana, on es van titular nou entrenadors de 
les categories inferiors.

Per fomentar l’esperit de club, el CN Caldes 
farà pròximament un stage de cap de setmana amb 
tots els seus jugadors –excepte els sèniors, perquè 
tenen compromisos– a Santa Maria de Palautorde-
ra, on els més petits podran confraternitzar entre 
ells per interioritzar els nous valors principals del 
club i la visió de l’entitat vers l’esport.

Dues jornades esportives de tir amb arc van omplir les zones més 
emblemàtiques de la vila (les Hortes, la part posterior de l’església, 
el safareig, la riera, la plaça del Molí de l’Esclop, les termes roma-
nes, el parc de Can Rius i el pont romànic, entre d’altres) d’arquers 
el cap de setmana del 22 i 23 de juliol. 62 van ser els participants del 
1r Open Internacional de Catalunya Vila Termal de Caldes de Mont-
bui, organitzat pel club de tir amb arc calderí Arquers del Negrell.

L’Open Vila de Caldes, tot un èxit Campions en patinatge artístic 
El cap de setmana del 21, 22 i 23 de juliol es va celebrar el Cam-
pionat de Catalunya de patinatge artístic a la Seu d’Urgell, en el 
qual la calderina Elena Frances va quedar en primera posició. 
Frances va repetir el triomf, com va fer en l’anterior Campionat 
de Barcelona, de manera que ha estat la primera classificada 
per al pròxim Campionat d’Espanya en la categoria d’infantil, 
que se celebrarà els dies 12 i 13 d’octubre d’enguany a Galícia. 

“Volem aconseguir 
que tothom arribi a les 
categories superiors amb 
un mínim de qualitat i 
coneixent a fons l’esport”

Jaume Balaguer, 
responsable de la secció 
de bàsquet
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L’equip celebra la primera victòria de la temporada al vestidor. > cEDiDA

Pedro Roldán, a la banda esquerra. > cEDiDA

Els calderins tornen a la pista per preparar 
la nova temporada d’enguany. El Reus 
Deporitu i el Noia Freixenet seran els 
primers rivals del Recam Làser Caldes en 
la pretempoada 2017, prèvia al tercer any a 
l’OK Lliga. En el marc de la Lliga Catalana 
2017, els calderins visitaran el pavelló de 
l’actual campió d’Europa el proper 8 o 9 

de setembre. Aquest partit, de moment, 
suposarà l’estrena del conjunt de Candami 
aquesta temporada. El 12 de setembre el 
Caldes rebrà el Noia en la J2 de la Lliga 
Catalana, coincidint amb el primer partit a 
casa. Una victòria podria ser suficient per 
poder accedir a la següent fase del torneig 
de pretemporada. > PREMSA CH CALDES

HOquei | PrEtEMPorADA 2017

El CF Caldes debuta amb victòria (1-2) 
El CF Caldes va començar amb bon peu el 
seu camí de retorn a Segona Catalana. El 
conjunt de la vila termal va guanyar al camp 
de l’Atlètic del Vallès (1-2) amb gols de Kevin 
Caballero i Pol Vallespí en el primer partit de 
la temporada al grup 9 de Tercera Catalana. 
Els de Marc Fortuny, sota l’esquema del 4-3-
3, van tenir el domini de la pilota durant gran 
part del partit davant un equip local tancat 
que va donar el vistiplau a les llargues pos-
sessions calderines.
Els blaugranes van signar una primera mitja 

FuTBOL | CF CALDEs 

Reus Deportiu i Noia,  els primers rivals 
de la pretemporada pels de Caldes de Montbui

Assolint fites històriques 

Pòdium per a dos 
triatletes calderins

Els nedadors d’infantil del CN Caldes van 
aconseguir fins a sis medalles en el Campi-
onat d’Espanya celebrat a Màlaga del 27 al 
30 de juliol. Ainhoa Campabadal va demos-
trar seguir avançant en el món de la nata-
ció a un ritme imparable, assolint cinc de 
les sis medalles guanyades pels calderins: 
campiona en la prova dels 400, 200 i 100 
metres lliures i subcampiona en la prova 
dels 50 metres lliures i 100 metres esque-
na. Per la seva banda, i durant la tercera 
jornada del campionat, l’equip format pels 

nedadors Alejandro Paredes, Marc Gonzá-
lez, Joan Plana i Xavier Álvarez van classi-
ficar-se subcampions d’Espanya en la prova 
del relleu 4 x 200 masculí.  

Participació de Júlia Paretas 
al Campionat d’Espanya Júnior
La nedadora calderina, també del CN Cal-
des, va participar en el campionat nacio-
nal i va millorar les seves marques per-
sonals: va assolir l’11è lloc als 200 metres 
lliures, a només sis dècimes de la final. 

En el marc del passat Triatló Popular ce-
lebrat a Malgrat el 30 de juliol, dos triat-
letes del CN Caldes van aconseguir posi-
cions més que destacades. D’una banda, 
Miquel Comella va ser campió en la cate-
goria de més de 50 anys; i de l’altra, el seu 
company, Pedro Roldán, va quedar en se-
gona posició en la categoria 20-29 anys.  

NaTaCió | CAMPIoNAt D’EsPANYA INFANtIL

hora excel·lent col·locant el 0-2 al marcador 
i amb oportunitats per golejar. Tot i així, en 
l’últim quart de la primera part les pèrdues 
perilloses de pilota es van començar a suc-
ceir en el Caldes i l’Atlètic del Vallès va reta-
llar distàncies amb un gol en pròpia porta de 
Pol. No obstant això, els de Fortuny van rec-
tificar després del descans i, entre la major 
seguretat amb l’esfèrica i els canvis, van as-
segurar el resultat.
Els calderins rebran la propera jornada el 
CP Sarrià (12 h). > TONI CANyAMERAS

TRiaTLó| CN CALDEs

Els 4 nedadors del CN Caldes guanyadors de la medalla de plata en prova de relleus. > cEDiDA
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  eXPOsiCiONs

“Catifes de ciment. el món 
de la rajola”. Exposició 
temporal fins a l’11 de 
setembre. És una mostra 
itinerant que pretén posar en 
valor la rajola hidràulica ja 
que és un 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 
ens 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.
organitzen: 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 org.: biblioteca de Caldes.

“abstracció conceptual”, 
exposició de pintures de Lluís 
bonet.
De l’1 al 17 de setembre. La 
mostra podrà ser visitada fins al 
17 de setembre en els següents 
horaris: divendres de 17 a 20 h; 
dissabtes d’11 a 14 h i de 17 a 20 
h, i diumenges d’11 a 14 h. 
Lloc: sala Delger.
organitza: Museu thermalia.  

  FORmaCió

Ús d’internet
sessions de formació en l’ús 
d’Internet per a adults, amb 
l’objectiu de contribuir a 
oferir als ciutadans formació 
continuada en tecnologies de 
la informació i la comunicació. 
Mòdul C (octubre) i Mòdul 
D (novembre). Inscripcions 
per al mòdul C a partir del 4 de 
setembre.
Lloc i organitza: biblioteca de 
Caldes de Montbui.

  DIMARTS 05
08 h · DeiXaLLeRia mÒBiL
Lloc: entre el carrer Montserrat 
i l’avinguda de Pi i Margall.
org.: Ajuntament de Caldes. 

CuRs
Inici dels cursos i activitats 
infantils d’aikido, karate, 
taekwondo, ioga tibetà, iaido, 
txikung per a adults i més.
Lloc i organitza: Associació 
Cultural Aikido sakaki.

  DIMECRES 06
19 h · aCTiViTaT
Inici de l’activitat trimestral: 
tAItXí.
Lloc: Jardí de la Fundació 
santa susanna.
organitza: Associació Jardí 
santa susanna. 

  DIjOUS 07
20 h · aCTiViTaT
Inici d’activitat trimestral: 
country.
Lloc: Les Cases dels Mestres.
organitza: Associació Jardí 
santa susanna. 

  DIVENDRES 08
10 h · maTRiCuLaCió
Finalitza el període de 
matriculació d’alumnes 
admesos per a l’Escola d’Adults 
El roure Gros. De 10 a 13 h (de 
dilluns a divendres) i de 17 a 20 
h (de dilluns a dijous).
Lloc: Escola d’Adults El roure Gros

20.30 h · CONCeRT
Concert amb EL rubIo 
(rumba/rock), banda de fusió 
rumba, pop i rock, presenta el 
seu directe. Proposta de temes 
propis amb lletres que no et 
deixaran indiferent. Entrada: 3 
€ socis i 5 € simpatitzants.
Lloc i organitza: El Centre, 
Ateneu Democràtic i 
Progressista.

22 h · saRDaNes
ballada amb motiu de la 
celebració de la Diada Nacional 
de Catalunya, amb la Cobla 
Ciutat de terrassa.
Lloc: plaça de l’11 de setembre.
organitzen: Agrupació 
sardanista Calderina i 
Ajuntament de Caldes.

  DISSABTE 09
09 h · meRCaT
Mercat Ecològic i Artesanal de 
9 a 14 h.
Lloc: plaça de la Font del Lleó.
organitza: AvCAC.  

  DIUMENgE 10
11.30 h · CeRCaViLa 
CasTeLLeRa 
Amb motiu de la Diada de 
Catalunya.
recorregut: avinguda Pi i 
Margall, plaça de l’Església, 
carrer Forn i plaça de la Font 
del Lleó.
Lloc de sortida: Parc de 
l’Estació.
organitza: Castellers de Caldes 

12 h · CasTeLLeRs
Actuació dels Escaldats pels 
actes de la Diada  amb les colles 
convidades de Mollet i de sant 
Feliu de Llobregat. 
Lloc: plaça de la Font del Lleó.
org.: Els Escaldats de Caldes. 

BaLL De  TaRDa
Lloc i organitza: L’Esplai 
Associació de Gent Gran.

21.30 h · CeLeBRaCió
Marxa de torxes per la 
independència.
recorregut: plaça Catalunya, 
av. Pi i Margall, pl. de l’Església, c. 
Forn i pl. de la Font del Lleó. 
Lloc de sortida: pl. de Catalunya.
organitza: Caldes de Montbui 
per la independència.

  DILLUNS 11
11 h · aCTe  iNsTiTuCiONaL
Pilar de la senyera i ofrenes i 
homenatges de l’Ajuntament i 
la ciutadania.
Lloc: plaça de l’11 de setembre. 
organitza: Ajuntament de Caldes
Col·laboren: Castellers de 
Caldes, Coral del Centre, Coral 
Guisla i altres entitats locals. 

12 h · CasTeLLeRs
Actuació amb motiu del 
Pilar de la Diada Nacional de 
Catalunya únicament amb la 
colla de Castellers de Caldes 
de Montbui: els Escaldats. 
Lloc: plaça 11 de setembre. 
organitza: Castellers de Caldes

  DIMARTS 12
10 h · iNsCRiPCiONs
“Connecta’t al català”, 
cursos presencials i en línia de 
setembre 2017.
Inscripcions per a torn 
d’exalumnes: 12 i 13 de 
setembre de 10 a 13 h.
torn general: 14 i 15 de 
setembre de 10 a 13 h. Del 18 
al 22 de setembre, de dilluns a 
dijous de 10 a 13 h i de 16 a 19.30 
h, divendres de 10 a 13 h. 
Lloc: Les Cases dels Mestres.
organitza: oficina de Català de 
Caldes de Montbui. 

10.30 h · aCTiViTaT
Inici dels tallers creatius. 
Dilluns: cant; dimarts: labors i 
costura; dimecres: jocs i tallers 
de cuina; dijous: activitats 
artístiques.
Lloc: Punt de trobada.
organitza: Fundació santa 
susanna. 

11 h · maTRiCuLaCió
Inici del període de 
matriculació dels alumnes 
de la llista d’espera en horari 
d’atenció al públic. Dimarts 
d’11 a 12 h i dijous de 18 a 19 h. 
Lloc: Escola d’Adults El roure Gros

VaCaNCes 
a L’ameTLLa De maR
Del 12 al 18 de setembre.
Inscripcions i 
organitza: L’Esplai.

15 h · aCTiViTaT
Inici de l’activitat trimestral: 
gimnàstica.
Lloc i inscripcions: 
Les Cases dels Mestres. 
org.: Ajuntament de Caldes. 

  DIMECRES 13
09 h · aCTiViTaT
Inici de l’activitat trimestral: 
ioga.
Lloc i inscripcions: Les Cases 
dels Mestres. 
organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui.

16 h · aCTiViTaT 
De memÒRia
Lloc: sala 2 del Centre Cívic.
organitza: Associació Cultural 
de la Dona.

  DIVENDRES 15
15.30 h · aCTiViTaT
Inici de l’activitat trimestral: 
ball i danses.
Lloc i inscripcions: Les Cases 
dels Mestres.
organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui.

19 h · ReCiTaL POÈTiC
Lectura de poemes 
de l’escriptor Ferran 
Canyameres escrits durant la 
seva estança a la presó Model 
de barcelona. 
La presentació de l’acte 
anirà a càrrec de Montserrat 
Canyameres (filla de 
l’escriptor), i la lectura de 
poemes, de Carme Canals i 
M. Clara Agut (neta de
l’escriptor). 
Lloc i organitza: biblioteca 
Municipal de Caldes de 
Montbui.

  DISSABTE 16
12 h · CONTes
un Conte al sac amb 
“Històries de cada dia”. 
Narració de contes per a petits 
lectors i breu trobada per donar 
pautes de com treballar la 
lectura amb els més menuts. 
A càrrec d’un Conte al sac. 
Lloc i org.: biblioteca de Caldes 

  DIUMENgE 17
BaLL De TaRDa
Lloc i organitza: L’Esplai 
Associació de Gent Gran.

  DILLUNS 18
iNsCRiPCiONs 
“Vols ser un ‘youtuber’?”, 
saber com funciona, aprendre 
a gravar, editar i produir un 
vídeo per poder-lo penjar i 
compartir públicament en 
aquesta comunitat? 
Cal tenir entre 14 i 18 anys 
i portar un ordinador amb 
connexió wifi. Places limitades. 
A càrrec de roc Massaguer (@
outconsumer) (Youtuber)
Els curs es farà: el 16, 18, 23 i 25 
d’octubre de 18 a 19.30 h.

seRVei D’assessORia 
JuRÍDiCa PeR a DONes
Les dones que vulguin fer 
consultes han de demanar hora 
trucant al 93 865 54 20.
org: Ajuntament de Caldes.

del 05 al 18 
de setembre 

  DIVENDRES 08 / 20 h · eXPOsiCió

Presentació de l’exposició “Els altres refugiats”, que podrà ser 
visitada fins al 29 de setembre de 17 a 20.30 h.

Lloc: Centre Cívic i Cultural | organitza: Caldes solidària

“Els altres refugiats” és una exposició itinerant que mostra el dia a 
dia dels refugiats sirians als camps de Jordània i el Líban. La mostra 
és el resultat del projecte “Aigua, espais col·lectius i sistemes socials 
a l’assentament informal de terbol (Líban) i al camp de refugiats 
d’Azraq (Jordània)”, que analitza la situació urbana dels dos 
assentaments i pretén donar a conèixer de primera mà la situació als 
camps de refugiats siris en aquests dos països d’acollida a l’orient 
Mitjà. El projecte ha estat impulsat des de la universitat Politècnica 
de Catalunya (uPC), amb finançament del Centre de Cooperació 
per al Desenvolupament (CCD-uPC) i de l’oNG Caldes solidària. El 
projecte s’ha dut a terme conjuntament amb  la German Jordanian 
university (Jordània) i la Lebanese university (Líban).
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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

03 de setembre · 85 anys
PEDRO JIMÉNEZ JIMÉNEZ

01 de setembre · 74 anys
NATIVIDAD MAyORDOMO VALIENTE

01 de setembre · 85 anys
VIRGINIA CAMPAyO VILLALBA

28 d’agost · 89 anys
JAUME POUS PICAÑOL

27 d’agost · 87 anys
MIQUEL HERRERO TORRES

 “Els que estan sempre de 
tornada de tot són els que 
no han anat enlloc.” 

> Antonio Machado

La frase de la quinzena

Preescalfeu el forn a 180 graus. Salpebreu el pollastre. 
Foneu 2 cullerades de mantega en una cassola apta per 
al forn i afegiu-hi el pollastre amb pell capgirat. Dau-
reu-lo per tots els cantons, uns 2 o 3 minuts per cada 
cantó, amb foc mitjà-alt. Quan sigui ben ros, el reserveu.
A la mateixa cassola foneu-hi 1 cullerada de mante-
ga que quedava i afegiu-hi l’all picat. Quan comenci a 
daurar-se, retireu la paella del foc i afegiu-hi el sucre 
morè, la mel, l’orenga, la farigola i l’alfàbrega. Barre-
geu-ho tot i afegiu-hi el pollastre deixant la cassola 
al foc perquè s’acabi de fer.
Introduïu la cassola al forn uns 25-30 minuts i ja es-
tarà fet. Serviu-ho immediatament, decorat amb ju-
livert picat i un bon pa per sucar la salsa.
Us en llepareu els dits, literalment!

És una recepta de La Cuineta.
Carrer Pi i Margall, 63.
T | 93 129 95 74

Ingredients:

4 quarts de pollastre de la part de la 
cuixa (partit en dos)
3 cullerades de mantega
4 grans d’all picats ben fins
40 g de sucre morè
1 cullerada de mel
½ cullerada d’orenga seca
½ cullerada d’alfàbrega seca
2 cullerades de julivert fresc picat
Sal i pebre negre acabat de moldre

Pollastre amb salsa dolça d’all

La recepta calderina
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“Els llegums s’han 
de fer amb molt 

de ‘mimo’ i molta 
tranquil·litat”

· El tema de bullir els llegums et ve 
de família?
De la meva sogra, Maria Julià Agustí, 
nascuda a Palaudàries, prop de Lliçà 
d’Amunt. El seu marit era Parellada. La 
meva sogra ho va fer tota la vida, pot-
ser fa més de 60 anys. Feia petites olles 
i de mica en mica anava venent. Ella és 
la que em va ensenyar que els llegums 
s’han de fer amb molt de mimo, molta 
tranquil·litat i posar-los en remull. 

· Com bulliu vosaltres els llegums?
L’aigua de la Font del Lleó va molt bé. 
Sempre tenim aigua, quan queda freda 
remullem les mongetes i els cigrons 
amb aigua calenta. Al matí, ben d’ho-
ra, anem amb el meu fill a carregar 
garrafes, agafem les olles que ja tenim 
en remull, buides, ben esbaldides i les 
posem cadascuna al seu foc, hi posem 
l’aigua calenta i esperem que bullin. Es 
van escumant i, quan ja no surten més 
escumes ni impureses, s’afluixa el foc 
perquè els llegums vagin bullint a poc 
a poc. Mitja hora abans que estiguin, 
s’hi posa la sal corresponent a cada lle-
gum i ja està. Per exemple, el cigró ne-
cessita menys sal perquè quan l’hem 
posat a remullar ja n’hi hem posat un 
bon grapat. No hi ha cap més secret.

· Quant dura el procés?
Ben bé pot arribar a durar una hora, o 
de vegades dues en el cas dels dimarts, 
que fem més olles.

· Quins llegums bulliu?
Fem el cigró gros, que podria ser el 
lletós com aquell altre més daurat, i 
el cigró Pedro Sillano, que és aquell 
cigró més petit. Pel que fa a mon-
getes, la de Santa Pau, que agra-
da moltíssim i de fet la venem cada 
dia, i la mongeta del ganxet. Quant 
a les llenties, fem la de Salamanca, 
que és la grossa, i la pardina, que 
és més fosca i petita. Els dimarts, a 
més, fem les mongetes vermelles ca-
nyella i pinta, que anem combinant.

· Quants quilos bulliu al dia?
Tot depèn del dia. Potser faig uns 20 
quilos de cigrons, 20 més de llenti-
es i 20 també de mongeta blanca. 
En canvi, de mongeta vermella en 
faig una olleta petita. I tot això vola.

· Teniu clients de fora de Caldes 
de Montbui?
Sí, venen de rodalies i fins i tot de 
Barcelona. Una senyora sempre em 
recorda quan vam fer el primer pro-
grama de Bullir l’Olla que es va fer 
al parc. El millor és el boca-orella.

· Si no estiguessis en ple carrer 
Major de Caldes, el teu negoci 
de llegums cuits podria estar en 
qualsevol altra ciutat?
La meva sogra va començar el nego-
ci perquè tenia la font de l’església 
a un pas, per la porta que dona als 
Corredossos, i cada matí hi anava 
amb les seves garrafetes. Si hagués 

estat en un poble sense aigua calen-
ta no crec que ho hagués fet.

· Per què la gent és tan reticent a 
menjar llegums?
No cal que ho siguin. Els llegums 
són boníssims i procuro sempre 
estar al dia sobre qualsevol notí-
cia que surti sobre aquest tema. 
Pensa que un país com l’Índia hi 
ha molts vegetarians i per suplir 
la carn mengen molts llegums, so-
bretot llentia, cigró i soja.

· La gent jove ve a comprar?
Sí, ara ve molta gent jove amb els 
nens que els agrada els llegums. Ni 
que siguin 100 grams i els en poses 
al costat del peix o d’una hambur-
guesa i és un aliment bo.

· Els clients compren en gra per 
bullir els llegums ells mateixos?
Al principi d’estar amb la meva 
sogra es venia moltíssim en gra. 
Les iaies compraven un quilo de lle-
gum i feien bullir l’olla a casa seva. 
Però ara ve molt de jovent que la vol 
cuita. De fet, la venc més cuita que 
seca. Crec que és per una qüestió 
de temps, ja que primer has de dei-
xar el llegum en remull el dia abans, 
l’endemà l’has de fer bullir com a 
mínim dues hores. Però, és clar, qui 
s’està dues hores contemplant l’olla?

Maribel
Merino

romero

Propietària de Llegums Parellada

La típica frase “Vamos, que me lo quitan de las manos” es 
pot dir que es compleix al 100% al seu establiment. Si no té 
la botiga plena, el telèfon amb comandes no para. És una 
mica mediàtica i la seva presència al programa “Divendres” 
de tV3 quan es va desplaçar a caldes o a especials de VotV 
queda registrada en grans fotografies exposades a la botiga.

Curiositats

Jordi Rius

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