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Els partits locals opinen
sobre la Declaració
d’Independència
>P04

El carrer Montserrat
acollirà diumenge la
9a Fira Outlet
>P06

La màgia de la mítica
sala Liverpool reviu
23 anys després
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Ganes de festa
Caldes surt al carrer per celebrar dues setmanes de gresca
>P02-03

L’envelat de la plaça de l’Estació es va omplir durant la Festa Major. A la imatge, ambient de divendres amb l’actuació d’Hotel Cochambre. > J. Serra

Mercè Tusell queda
en vuitena posició a
l’Ironman de Barcelona
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Els calderins surten al carrer
Música i més música i activitats per a
infants i d’entitats del poble han omplert
els carrers de Caldes durant la seva
Festa Major, fet que també s’ha repetit
en els actes de la Capvuitada. Enguany,
el bon temps ha estat un bon aliat de la
festa, a la qual ha acudit gent d’altres
poblacions del voltant

Jordi Rius

A

quests dies, Catalunya ha viscut tota
una revolució social i ha fet autèntica
la màxima que “els
carrers seran sempre nostres”. Una cosa semblant
ha passat amb la Festa Major de
Caldes, ja que “d’una forma molt
multitudinària, els calderins i
calderines hem sortit al carrer,
hem gaudit de la programació
tan variada que teníem enguany
i, de fet, ens ha quedat una molt
bona sensació”, admet el regidor de Cultura, Isidre Pineda. La
Festa Major de Caldes se celebra
en plena tardor i sempre hi ha el
perill de precipitacions. Per això
estava prevista tota una planificació especial per buscar aixopluc
per als actes que es feien a l’aire
lliure. Però no va caldre perquè
“el temps ens ha respectat i hi ha
hagut molta gent a totes les activitats”, apunta Pineda. La Festa
Major, a més dels mateixos calderins i calderines, ha rebut la visita
de gent de pobles del voltant i de
la comarca atrets per la seva programació.
La festa va començar el divendres 6 amb la tronada inicial
de Festa Major i l’espectacle d’humor Improshow, al qual va seguir
el grup de versions Hotel Cochambre, “que ens va fer ballar i de
quina manera a l’Envelat”, assegura el regidor de Cultura. Enguany, la programació de la carpa
del Parc de l’Estació l’han muntada els Castellers de Caldes. El fet
que al voltant del Parc de l’Estació,
“en aquesta zona més jove, més
dinàmica, hi pugui haver una entitat com la dels Castellers o, com
fa uns anys, el Centre Democràtic fa que estiguem més connectats amb el nostre poble i que
la programació es faci de baix a
dalt”, assegura Pineda. L’envelat i
la carpa van quedar petits aquests
dies en una clara aposta musical en
aquesta edició de la festa.

El dissabte 7 a la tarda, després d’una matinada infantil, va
ser el torn de la VII Milla Urbana,
el concurs d’escalabirres –en què
els participants van demostrar les
seves habilitats d’equilibri penjats
amb un arnès d’una grua– i la ballada final bastonera. Enguany, una
novetat de la programació era el
canvi dels versots abans del correfoc amb el Ball de Diables, “un encert que va portar molta gent a
la plaça de la Font del Lleó”, assegura Pineda.
El diumenge 8 hi va haver
una cercavila de gegants i capgrossos amb les colles de Caldes de
Monbui, Matadepera, la Garriga i
Montornès, “amb la sorpresa de
la presentació dels nous gegants,
rèplica dels actuals”, constata Pineda. Aquest dia també va ser el de
l’actuació d’un altre dels plats forts
de la festa, el concert benèfic contra el càncer amb Cable Obsession
i Amics de les Arts. El dia va finalitzar amb el concert de Cesk Freixas i la festa salsera amb els professors de balls de saló i ritmes llatins
Santi i Paqui. El primer tram de la
festa va acabar dilluns amb la Festa
Gran, organitzada per la Coordinadora de Gent Gran, el XIX Festival
de les Arts i la Dansa de Caldes,
les havaneres amb Els Pescadors
de l’Escala i el final de la Festa
Major amb el pilar caminat, l’actuació nocturna dels Bastoners de
Caldes de Montbui i la Corretraca
amb encesa del campanar.
UN APLEC CONCORREGUT
Diumenge, Caldes va viure l’Aplec
del Remei –que era l’acte final de la
Capvuitada– amb una gran assistència de públic a totes les activitats programades des de bon matí.
Els propietaris dels cotxes antics
que participaven en la XXXIII Trobada netejaven els cromats dels
seus vehicles, conscients que eren
l’atracció dels calderins i calderines
que s’acostaven a la plaça Catalunya, delerosos de fer-se fotos amb

aquests vehicles d’època. Entre
els diferents models exposats, hi
havia Citroën, Ford A, un autobús
de l’empresa Sagalés..., tots en perfecte estat, com es va veure després amb la pujada pel passeig del
Remei i el posterior passeig que
van fer per Santa Eulàlia de Ronçana, Llicà d’Amunt i Llicà de Vall.
Els que pujaven a peu pel passeig
del Remei podien contemplar el
treball de les puntaires, acte organitzat per l’Associació Cultural de
la Dona. El bon temps va fer que
moltes de les puntaires haguessin
d’anar amb barret i para-sols per
aguantar el sol. De fet, el bon temps
va presidir tots els actes de la Capvuitada i això va fer que la gent es
bolqués en la festa tot i el temor
que la “coincidència amb un pont
restés afluència, cosa que no ha
passat”, explicava la regidora de
Comunicació, Núria Carné. De
fet, l’Aplec és una bona ocasió per
veure en acció totes les entitats de
cultura popular, que mostren d’una
forma més lliure les seves creacions, fora de les obligacions de Festa
Major. Els renovats Farellàs i Guisla amb els gegants Lluci Caecili i
Cornèlia Flora encapçalaven la cercavila fins a l’ermita del Remei, seguits dels bastoners, els castellers i
la colla sardanista Aqua Calidae. A
l’arribar al Recinte del Remei, hi va
haver diverses actuacions de cultura popular i una ballada popular
amb la Cobla Genisenca.

Instant final de la representació de la sarsuela ‘L’Aplec del Remei’. >j. serra

L’Aplec del Remei en forma de sarsuela
Com a colofó de la Capvuitada, el Casino de Caldes va ser l’escenari
diumenge de la representació de la sarsuela L’Aplec del Remei, escrita
per Josep Anselm Clavé i que es va estrenar el 30 de desembre de 1858
al Gran Teatre del Liceu de Barcelona. No s’havia tornat a interpretar
des de 1864 i el 2016 es va tornar a interpretar al Teatre Nacional de
Catalunya (TNC). Precisament, la vicepresidenta del Casino, Vicenta
Pallarès, va explicar en la presentació de la sarsuela que “els que la vam
veure al TNC vam coincidir que s’havia de fer al Casino”. Roger Canadell, estudiós de l’obra de Clavé, va apuntar abans de la representació
que la sarsuela “és una obra en la línia dels ‘juguetes líricos’, l’òpera
còmica, amb ressons rossinians i les òperes de Donizetti”. L’Orquestra
Simfònica de l’Escola de Música de Gràcia i el Cor de Veus del Vallès de
Ripollet, acompanyats de quatre solistes, van cantar alguns fragments
de la sarsuela.
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en una atapeïda Festa Major

Recull d’imatges de la Festa Major
d’enguany. A l’esquerra, Dr. Prats
fent-se un ‘selfie’ amb el públic al
final del concert. Ball Country Jardí
diumenge a l’envelat. El correfoc
de dissabte. Actuacions musicals
de Cesk Freixas, Gospel Soul, Els
Amics de les Arts i Miquel del Roig.
Un moment de la lectura dels versots.
Actuacions dels bastoners i la Cercavila de gegants. I ambient al Parc de
l’Estació. >j. serra
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10-O. Llegim entre línies
Els portaveus de les agrupacions polítiques locals tradueixen els fets succeïts el 10-O segons el seu punt de vista
01_Quina interpretació feu dels fets succeïts el 10 d’octubre passat i de les paraules del president Puigdemont?
02_Quines creieu que en seran les conseqüències o quin serà el futur més immediat?

ERC CALDES

SOM CALDES

PDECAT CALDES

PSC CALDES

UP CALDES

PPC CALDES

01_Destaquem la decisió del
president com una última
mostra de voluntat de diàleg.
D’aquesta manera, la voluntat
oberta i negociadora del Govern català en surt reforçada.
En calent, a molts ens va desconcertar la suspensió de la
independència, però creiem
que el Govern s’ha guanyat la
confiança de tots i totes després del referèndum.

01_Des de Som Caldes volem
expressar la nostra disconformitat amb el que va succeir al Parlament el dia 10 d’octubre. El manament popular
era molt clar i estem molt
decebuts amb el pas enrere
donat pel Govern de Junts
pel Sí. Després dels fets viscuts l’1-O, en què l’Estat espanyol va enviar un cos policial armat contra població
civil indefensa, s’ha de complir el manament democràtic
que el poble ha escollit. Emplacem el Govern que acompleixi la seva comesa; en cas
contrari, nosaltres seguirem
amb una posició ferma.

01_El president va optar per
la via europea, és a dir, la del
diàleg i la mediació. Queda
clar que Catalunya necessita el reconeixement per
part dels seus estats membres i, l’altre dia, el president
Puigdemont va fer un gest
de responsabilitat i generositat per guanyar-se la credibilitat i el respecte d’Europa i del món. El problema és
que aquest gest no està a l’alçada dels valors democràtics
de l’Estat espanyol i, pel que
sembla, dels estats membres
de la Unió Europea.

01_Atesa la situació que viu
Catalunya, seguim sent partidaris del diàleg per davant
de la il·legalitat o l’immobilisme. Per això el nostre grup
parlamentari al Congrés ha
promogut una comissió territorial i una reforma constitucional. Tenim un projecte d’una Catalunya amb més
autogovern i competències
dins d’una Espanya federal,
per això seguim treballant en
aquesta línia.

01_Després del que va succeir durant els dies previs com
en el mateix 1 d’octubre, es
mereixia una resposta més
contundent per part del qui
té la màxima responsabilitat.
Considerem que la resposta de
Puigdemont va ser bastant evasiva. No es va centrar en el kit
de la qüestió i per a una gran
part de la ciutadania, va ser un
pèl decepcionant. Però entenem la seva situació i considerem adient que un dels grans
actors, com és la Generalitat,
hagi fet un pas al costat

01_Puigdemont va versionar a la seva manera l’ 1-O, va
menysprear la importància de l’estampida de bancs
i empreses i va aprofundir
en la seva retòrica victimista; tot per acabar fent com si
declarés una suposada independència sense fer-ho i, tot
seguit, demanar al Parlament
la suspensió d’una cosa que
no va fer.

02_És difícil preveure les
conseqüències tenint davant
un estat que ha utilitzat la
força policial, ha judicialitzat el procés i ha negat qualsevol voluntat negociadora.
L’article 155 és només la continuació d’aquesta estratègia
equivocada. Malgrat tot, creiem que el futur seguirà conjurant Catalunya com un sol
poble, i això és el que ens farà
imparables fins a aconseguir
la República Catalana.

02_Esperem la proclamació de la República i un procés constituent, és l’únic escenari que contemplem.
L’Estat espanyol ja ha demostrat la seva oferta, brutalitat, repressió i condescendència amb l’extrema dreta.
Ens volen súbdits sotmesos
i nosaltres aspirem a ser ciutadans sobirans.

02_L’escenari a curt termini passa per una declaració
d’independència (ja que la
UE no intervindrà i l’Estat
espanyol no negociarà res),
la intervenció de Catalunya
a través del 155 o similar i
una mobilització sense precedents de la societat catalana als carrers. L’Estat ho farà
absolutament tot, com ja hem
començat a veure, per no perdre el 20% del seu PIB.

02_Esperem que el futur
més immediat passi pel diàleg entre ambdós governs. Si
no estan capacitats per gestionar aquest gran repte, que
deleguin a qui siguin capaços
o, si no, que presentin dimissions i convoquin eleccions.
D’aquesta manera es permetria triar nous interlocutors
vàlids per a aquesta funció.

02_Ara estem veient com el
govern de Rajoy no té previsió
de frenar, posant l’article 155
sobre la taula... no sabem com
els esdeveniments succeiran,
però sí que estem en una situació de gran incertesa, on qualsevol pronunciament d’alguna
de les parts pot tenir un efecte immediat molt greu. Creiem
que s’ha de defensar la prudència, el diàleg, al que també
ens unim, i les conseqüències,
desgraciadament, apunten al
no diàleg i l’aplicació del 155.

02_Les conseqüències depenen de la resposta de Puigdemont al requeriment del Govern de l’Estat; el futur més
immediat ha de passar pel
diàleg entre els dos governs,
amb sentit comú i sempre
dins el marc de la legalitat.

FUNDACIÓ SANTA SUSANNA | CENTENARI

100 anys des de la modernització de la Fundació
La institució celebra un segle des de la col·locació de la primera pedra a l’edifici actual del carrer Font i Boet
Redacció

E

l 20 d’octubre de
1917 és la data de
la col·locació de la
primera pedra de
l’edifici actual de
la Fundació Santa
Susanna, al carrer Font i Boet. 100
anys després, i exactament en el
mateix dia 20 d’octubre, la institució celebrarà el centenari a través de dos actes destacats en els
quals és convidada tota la ciutadania. A les 18 h es durà a terme la
benedicció de l’escultura que conté
la primera pedra original i, seguidament, Esther Sánchez, directora de l’Arxiu Municipal de Caldes,
conduirà una xerrada sobre el fons
documental de l’antic hospital.
Alguns podrien considerar
que 100 anys són molts, però la

Fotografia del 1917, any de la col·locació de la primera pedra a l’edifici actual. >CEDIDA

història de la Fundació es remunta molt temps abans, cap a l’any
1386. Fa més de 630 anys, doncs,
es fundava l’Hospital Santa Susanna, també conegut com l’Hospital de Pobres, ubicat a la plaça
de la Font del Lleó, a l’edifici que
actualment ocupa el Museu Thermalia. Al llarg dels anys, l’Hospital ja comptava amb un òrgan
de govern propi i seguia realitzant les funcions d’asil, hospital
i escola, tot adaptant-se als diferents temps i èpoques en què va
viure. El 1917, però, va ser una
data destacada, quan les instal·
lacions quedaven reduïdes i es
requeria un nou edifici amb més
espai. Aleshores va ser quan es
va col·locar la primera pedra del
nou edifici del carrer Font i Boet,
però no va ser fins al 1969 quan es
va fer realitat l’edificació (a causa
de la manca de recursos econòmics a començaments de segle).

Plácido Ortega bufa
les 100 espelmes
Resident de la Fundació Santa
Susanna, Plácido Ortega va
complir el 14 d’octubre un segle
de vida. Nascut el 1917 a Cómpeta
(Màlaga), Ortega va començar a
treballar des de ben jove al camp
i, en la dècada de 1950, després
d’haver lluitat quatre anys a la
guerra, va viatjar a Barcelona,
on va formar una família amb la
seva dona, la Rosario, i dos fills.
Qui el coneix el defineix com una
persona activa, viatgera, entesa
en economia i curiós pels estudis.
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Fira comercial a cel obert
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arxiu municipal | document del mes

Aquest diumenge,
de 10 a 15 h, se
celebrarà la 9a edició
de la Fira Outlet al
carrer Montserrat

Electra Caldense i l’Aplec del Remei
Aquest diumenge, 22 d’octubre, el
carrer Montserrat s’omplirà de parades on establiments comercials
de la vila oferiran bons preus en
articles fora de temporada. La Fira
Outlet, organitzada per la Unió de
Comerciants i Industrials de Caldes (UCIC), és ja un clàssic d’inicis de la tardor, que enguany canvia de data. Segons el calendari
anual, l’esdeveniment estava previst per a l’1 d’octubre, però finalment s’ha vist posposat a causa de
la celebració del referèndum i els
actes de Festa Major i la Capvuitada. Pels volts de les 10 h, arrencarà
la novena edició de la fira anual, en
què l’estoc és el gran protagonista. És l’oportunitat ideal per adquirir productes fora de temporada
i, per tant, a millor preu respecte de mesos anteriors. Segons la

Imatge d’arxiu de la Fira Outlet d’edicions anteriors. > CEDIDA

directiva de la UCIC, aquesta fira
ha rebut sempre molt bona valoració, “ja que permet als botiguers
vendre articles que els han quedat en estoc de la temporada passada”. Un ampli ventall d’ofertes
atractives, doncs, que es veurà dinamitzat per tallers a càrrec dels
Geganters de Caldes i l’activitat
amb monocicles destinada als més
petits de casa. Comprant a les botigues de Caldes Centre Comercial es poden adquirir els tiquets de

participació per només 1 euro i durant la fira, però sense tiquet, per 3
euros la sessió. La UCIC organitza
diverses fires al llarg de l’any amb
el propòsit de “dinamitzar el nostre comerç i potenciar l’activitat
comercial a través de fires a cel
obert”, comenta l’entitat.
La participació és oberta a tots els
seus associats, de manera que s’hi
podran trobar parades de qualsevol establiment adherit, sigui quin
sigui el seu sector d’activitat.

Com cada mes, l’Arxiu Municipal ens descobreix alguns dels documents històrics de Caldes de Montbui que conserva. Aquest mes
d’octubre, el document seleccionat ha estat un expedient sobre la
contractació de l’enllumenat públic extraordinari per a la celebració
de l’Aplec del Remei de l’any 1924. S’hi recullen els pressupostos presentats per donar el servei d’enllumenat a la Festa Major de Caldes
aquell any. Els participants al concurs van ser Julio Padrós i Electra
Caldense, que va ser la guanyadora de la licitació.

El Liceu, primera sortida del nou curs
L’Aula d’Extensió Universitària ja ha començat el nou trimestre. Nombrosos professionals en actiu són els responsables d’impartir cadascuna de les conferències que marquen el programa educatiu, i el proper
25 d’octubre serà el torn de Pol Avinyó, historiador membre del Gran
Teatre del Liceu. La xerrada estarà dedicada a l’òpera de Verdi Un
ballo in maschera i, tres dies més tard, es durà a terme la primera sortida al teatre de Barcelona per gaudir en directe de l’òpera estudiada.
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EDUCACIÓ | CFGM

Formació professional in situ

EDUCACIÓ | PEC

L’Escola Pia, la Fundació Sanitària Mollet i la Fundació Santa
Susanna s’uneixen per formar nous professionals sanitaris
En aquest nou curs escolar
2017/2018, l’Escola Pia de Caldes
s’ha estrenat en el marc dels
cicles formatius i ho ha fet
amb el nou cicle de grau mitjà
en tècnic/a de cures auxiliars
d’infermeria, que compta amb 20
alumnes matriculats en la primera
promoció. Arran de la nova oferta
formativa del centre calderí, el
dimecres passat, 11 d’octubre, va
tenir lloc la presentació del curs
a la Sala del Consell de l’Hospital
de Mollet. En aquest acte es va
fer pública l’aliança entre l’Escola
Pia, la Fundació Sanitària Mollet
i la Fundació Santa Susanna, tres
institucions que sumen forces i
recursos per a la formació dels
nous professionals en el sector
de la salut. El nou curs formatiu,
amb reconeixement oficial,
compta amb un 80% de classes
teoricopràctiques impartides a
l’Hospital de Mollet. Aquestes es
duen a terme a l’anomenada “Aula
Viva”, espai dotat específicament
de material i equipament per a
la formació de l’alumnat del cicle.
L’altre 20% restant s’imparteix

Festa Major, l’aparador
del I Fòrum d’Educació
Imatge dels impulsors del nou cicle de cures auxiliars d’infermeria. > CEDIDA

a l’Escola de Caldes, el centre
des d’on es gestiona aquest cicle
formatiu en concret. Les sinergies
entre les institucions donen a
l’alumnat l’oportunitat de formarse en centres del món de la salut
i amb docents professionals
en actiu que els reporten una

major connexió amb la realitat
laboral de l’especialitat. Els futurs
professionals podran treballar
com a auxiliars d’infermeria en un
geriàtric, en un centre pediàtric,
d’atenció primària, de salut mental
o de cures d’infermeria a domicili,
entre moltes altres opcions.

La primera edició del Fòrum d’Educació de Caldes és a punt de celebrar-se. Després de llargs mesos de reunions i reflexions entre les persones implicades en el Grup Impulsor del Projecte Educatiu, l’acte està
previst pel matí del dissabte 28 d’octubre, a Les Cases dels Mestres.
Amb vistes a la proximitat de la celebració, l’organització va aprofitar la Festa Major com a plataforma de visibilitat, i va poder convidar
tota la ciutadania a participar al pròxim fòrum. Per assolir-ho, es va
organitzar una segona sessió de la Gimcana del PEC, activitat que ja
va tenir lloc al mes d’abril i es va repetir novament el dilluns 9 d’octubre, en el marc de la Festa Major. La gimcana consisteix en una sèrie
de proves pensades per fer reflexionar els participants sobre l’entorn
i les persones que ens envolten, parant atenció als valors que pretén
promoure el Projecte Educatiu de Caldes, que són el respecte, la integració, el reciclatge, la sostenibilitat, la cooperació i l’equitat de gènere.
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ERC Caldes de Montbui

La Festa Major, la nostra
festa més gran

Som Caldes

PDeCAT Caldes de Montbui

Sols el poble salva el poble

Si Schuman aixequés el cap...

C

V

L

PSC Caldes de Montbui

Units per Caldes

PPC Caldes de Montbui

aldes de Montbui ha demostrat els darrers dies que és un poble imparable, capaç
d’aconseguir tot allò que es plantegi. La cohesió que està demostrant una vila conjurada amb la defensa de les llibertats i la democràcia l’hem pogut sentir també durant la Festa Major.
Tots i totes tenim la impressió d’estar vivint dies històrics, en què les emocions estan a flor de pell i en els quals
estem pendents de les novetats polítiques del país. Combinar aquest moment amb la nostra festa més gran l’ha fet
encara més emocionant. La Festa Major mai havia vingut
tant de gust per alliberar tensions i per compartir amb
els nostres veïns i veïnes impressions sobre l’actualitat.
Certament, hem gaudit d’una festa lluïda i multitudinària,
amb la participació de molta gent en totes les activitats.
És per això que des del Govern municipal volem donar les
gràcies a totes les persones que han fet possible la Festa
Major 2017: els patrocinadors i col·laboradors, per l’esforç
econòmic que ajuda a fer una festa millor; les entitats que
omplen d’activitats i propostes uns dies apassionants; els
treballadors públics, sense els quals no seria possible coordinar la festa, i, sobretot, els calderins i calderines, que
sortint al carrer li donen sentit.
També volem destacar la força que té la Capvuitada com
a festa important dels calderins i calderines. La tradició,
ben acompanyada de cultura popular i d’un entorn especialment bonic del nostre poble, fa que l’Aplec del Remei
sigui un dels moments més emblemàtics de la nostra vila.
Enguany, a més, hem pogut fer un homenatge a una de les
primeres sarsueles catalanes d’Anselm Clavé, ambientada
precisament a Caldes i ubicada, tal com indica el seu títol,
a l’Aplec del Remei. Acabada ja la Festa Major i la Capvuitada, volem destacar l’esperit de germanor que de ben
segur perdurarà durant les properes setmanes. Un esperit que ara més que mai reivindica Caldes com un poble
unit i preparat pel futur.

Parlem

N

o podem començar aquest text de cap
altra manera que condemnant i denunciant totes les situacions de violència que
s’han viscut a Catalunya els últims dies i
especialment el dia 1-O. La brutalitat i violència no és ni serà mai la solució. I judicialitzar una crisi
política tampoc. Així ho hem expressat sempre al ple de la
nostra vila el PSC de Caldes de Montbui.
De la mateixa manera que el nostre primer secretari Miquel
Iceta ho ha alertat aquests dies, per a nosaltres seria un desastre imminent que es faci una declaració unilateral d’independència, ja que considerem que posaria en risc la unitat civil de
Catalunya, totes les nostres institucions i l’autogovern. Davant
aquesta situació seguim insistint en la necessitat d’obrir una
negociació basada en el diàleg i que busqui un acord. Una negociació en la qual no es prefigurin resultats i no quedi exclosa cap proposta, on totes les visions de la política actual s’hi
vegin representades i puguin proposar les seves idees i propostes de model de país. I per això necessitem que el primer
pas sigui que el govern de la Generalitat deixi la via unilateral i
el govern d’Espanya deixi el control de les finances catalanes,
començant a treballat totes les forces en la comissió pel diàleg
creada al Congrés a proposta dels i les socialistes.
Ara mateix, els presidents Rajoy i Puigdemont estan obligats a
dialogar per evitar mals majors. A hora d’ara han de posar les
bases perquè es produeixi el diàleg i la negociació que han estat
incapaços de mantenir al llarg dels darrers cinc anys. Ni Rajoy
ni Puigdemont han estat a l’altura. Han de reflexionar sobre si
són les persones més adequades per impulsar el diàleg. Des del
nostre punt de vista no són capaços d’obrir la porta a una negociació seriosa, i per això considerem que el millor és que renunciïn a les seves responsabilitats en favor de qui pugui fer-ho, o de
procedir a convocar eleccions avançades a Catalunya i Espanya.
* Aquest és l’escrit corresponent al Calderí del 3 d’octubre,
perquè no hem disposat de l’actualitzat per a aquesta edició

olem començar aquest escrit amb un fort
i sentit agraïment a totes les persones que
van fer possible la celebració del Referèndum d’autodeterminació del dia 1 d’octubre,
així com de totes les persones que van fer
possible l’èxit de la vaga general al nostre poble. Caldes
ha estat un exemple de democràcia i participació ciutadana, deixant ben clar que els carrers seran sempre de
les classes populars.
Després d’aquests dies convulsos, ha quedat palès que
hem pres la humil decisió de no retrocedir, perquè volem
viure en llibertat.
Per moltes amenaces que vinguin de l’Estat Espanyol i el
seu govern embogit de repressió, malgrat la vergonya de
l’Europa del capital que mira cap a una altra banda en la
vulneració dels nostres drets fonamentals com a catalanes; seguim i seguirem! amb dignitat, afirmació, resistència pacífica i autoorganització.
Cal exigir al Govern de la Generalitat l’aplicació dels resultats del Referèndum, perquè el poble ja ha decidit el
què vol: la República Catalana.
No podem permetre dilacions encaminades a un diàleg inexistent per part de l’Estat Espanyol, cal que no es faci cap
pas en fals i no perdem el temps en expectatives no fiables.
I l’única manera d’aconseguir-ho és mobilitzant-nos al carrer i seguir demostrant la força que tenim com a poble.
I per acabar, volem mostrar la nostra tristesa i solidaritat amb el poble gallec en la defensa dels boscos de Galiza, LUME NUNCA MAIS!

Agraïment al nostre representant
Francesc Martínez Boluda

F

rancesc Martínez Boluda, regidor electe
per la nostra llista d’Units per Caldes en
les eleccions municipals del 2015, per motius professionals i laborals que l’impedeixen atendre els deures propis del càrrec de
regidor, amb la dedicació que aquesta responsabilitat comporta, s’ha vist en el deure de presentar la seva renúncia
al càrrec de regidor, la qual cosa ha comunicat a la corporació municipal de l’Ajuntament de Caldes de Montbui a
l’efecte del que es disposa en l’article 182 de la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general, amb la finalitat
que es procedeixi al relleu mitjançant els següents candidats de la llista per la qual va ser escollit.
L’Executiva d’Units per Caldes, amb el propòsit de definir
la millor opció per seguir fent aquesta tasca a la corporació de Caldes i assolir el projecte de defensar els interessos dels calderins, comunica que de moment no es pot concretar qui substituirà en Francesc Martínez Boluda com
a nou regidor a l’Ajuntament. En els propers dies es farà
una assemblea per valorar, acordar i decidir qui podria assumir aquesta responsabilitat, tenint en compte que, tot i
ser també una decisió personal, s’ha de posar en consens
i valorar quina és la figura idònia per asumir-ne el relleu.
L’Executiva vol expressar i manifestar el seu agraïment a
la tasca exercida pel company Francesc Martínez Boluda
durant aquest període. Per a tots nosaltres ha estat un suport valuós en aquests dos anys, en els quals ha realitzat
una notable labor al capdavant de l’oposició. Li desitgem
el millor en els seus projectes professionals.

luny, molt lluny. Les institucions europees
estan molt lluny dels seus valors fundacionals. Almenys, això és el que estan demostrant els darrers dies amb el seu posicionament davant de la crisi més profunda entre
Catalunya i l’Estat espanyol. Si els portaveus europeus
opinen sobre el cas català, per què segueixen dient que
no poden entrar com un tercer actor en la gestió de la situació? Desenganyem-nos, els estats de la UE no reaccionaran sense una declaració d’independència per part del
Parlament català.
Les institucions europees estan demostrant, dia rere dia,
que responen tan sols als interessos econòmics i geoestratègics dels seus estats membres. Però... aquesta és l’Europa que s’imaginava el seu “pare fundador”? On han quedat
els seus valors fundacionals? Mentrestant, els catalans,
amb el cap ben alt, seguim avançant junts i amb la convicció que la llibertat dels pobles a decidir el seu futur polític s’acabarà imposant per sobre dels interessos particulars dels territoris.
Com diem, al mateix temps que la UE va perdent la seva
credibilitat davant dels catalans i del món, la societat catalana camina amb pas ferm i fidel al compromís de fer
efectiu allò que el poble de Catalunya ha votat en referèndum. I ho fem mantenint la nostra apel·lació al diàleg i a
una comunitat internacional que ens mira.
Per acabar, des del PDeCAT Caldes dediquem la següent
cita de Robert Schuman als Juncker de torn i als companys Mariano Rajoy i Pedro Sánchez: “La llibertat espanta quan s’ha perdut el costum d’utilitzar-la”.

Les formes són importants...

L’

escenari d’inestabilitat extrema seria el
procés independentista desencadenat a
Catalunya. Hipòtesi desgavellada? Tal vegada. Però més desgavellat és que un govern
autonòmic hagi pogut desobeir reiteradament les lleis, organitzar un referèndum prèviament prohibit i, fins i tot, declarar la seva independència low cost.
Sembla un cúmul d’incongruències que només s’explica,
precisament, si forma part d’un procés d’autèntica naturalesa que no es troba en els fets visibles, sinó en allò que
no es veu.
Puigdemont ajorna els efectes d’una independència no declarada i després signa, amb els altres diputats, una declaració d’independència. La signen fora de l’hemicicle, al pati
cobert que s’utilitza com a auditori de complex parlamentari. A l’efecte legal, és com si la signessin al mig del carrer.
No hauria d’estranyar-nos. Fa molt temps que la poderosíssima oligarquia catalana, amb els seus llargs tentacles polítics i mediàtics a Madrid, intenta imprimir un gir decisiu al
marc polític espanyol per conquistar quotes definitives d’autogovern; per descomptat, amb el consegüent benefici propi.
En realitat, ha estat la tònica permanent del nacionalisme català des dels temps de Cambó i, àdhuc, abans: obtenir de l’Estat un tracte preferent que permeti a Catalunya
rendibilitzar al màxim la seva riquesa (deixant de costat
la circumstància que aquesta riquesa procedeix, en gran
manera, de la resta de l’Estat).
Moltes persones tenen la temptació d’aferrar-se a la suspensió i l’oferta de diàleg anunciada per Puigdemont. Però
tots hem de tenir clar que la confusió que va sembrar és
part integral de la seva estratègia independentista i en cap
cas una oferta sincera de tornar al marc constitucional per
plantejar un diàleg sense condicions, sinó, una vegada més,
un altre ultimàtum que l’Estat de cap manera pot acceptar.
En democràcia, les formes són contingut, les formes són
importants.
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Podeu escriure les vostres cartes a hola@calderi.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon i número del DNI. Fins a un
màxim de 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades. Els escrits es publicaran per estricte ordre d’arribada. Les
opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions. El Calderí no es fa responsable del contingut dels articles publicats.

L’Instagram de la Festa Major 17

Foto de la setmana

En memòria de Lluís
Companys

@museuthermalia

@yogaashramcat

L’ofrena floral al monument dedicat a Companys. > cedida

La secció local d’Esquerra Republicana de Catalunya
a Caldes de Montbui va homenatjar, el 15 d’octubre
passat, el president Lluís Companys, el primer president del Parlament de Catalunya i que va ser afusellat el 1940 sota la dictadura del general Franco. Enguany s’ha celebrat el 77è aniversari de la seva mort,
i Jordi Solé, alcalde de Caldes, expressava a través de
Twitter que “el millor homenatge serà la República Catalana”.
En un acte senzill, amb la presència de Solé; el president
de la secció local, Jaume Mauri; representants dels regidors de l’equip de govern d’ERC, i ciutadans de Caldes,
es va fer la tradicional ofrena floral al monument dedicat a Lluís Companys, a la plaça de Caldes de Montbui
que té el seu nom. Els assistents van concloure l’acte cantant Els segadors.

Actuació de la banda
Bandeltenes

Gràcies per ajudar a adequar
l’espai de l’Hospital de Dia

> Domènec Sánchez Riera

> Fundació Santa Susanna

El primer diumenge de novembre, dia 5, tindrà lloc a les
18.30 h al Casino de Caldes l’actuació d’aquesta banda
pertanyent a l’Escola de Música de Lliçà d’Amunt, veïns,
doncs, de Caldes. Els integrants som tots de la rodalia,
d’aquí el nom complet de Bandeltenes de la Vall del Tenes.
Deixeu-me que avui, en lloc dels avorrits escrits que teniu
(em consta) la paciència de llegir, faci una mica de proselitisme perquè ens vingueu a escoltar. Deixant apart que
el que signa és també un dels que faran “soroll”, la música
de banda (personalment la complemento amb la clàssica
d’habitud) és alegre, festiva i moltes vegades coneguda;
s’ho passa bé tota mena de públic, des dels més petits fins
als més grans, d’aquí que molts cops se’n diu “familiar”.
Agraeixo a la premsa local el fet que ens doni l’oportunitat de fer-vos-ho saber, així, a banda de fer-nos costat, col·labora a fer-vos venir ganes d’acompanyar-nos
al Casino.

Un any més volem agrair la col·laboració de totes les
botigues, de tots els particulars i del grup de voluntaris que, amb la seva col·laboració, han fet possible la
19a edició de la Tómbola de Festa Major de la Fundació Santa Susanna.
S’han recollit 1.428 €, que han estat destinats a adequar i ampliar el nou espai de l’Hospital de Dia, un
dels recursos que ofereix la Fundació i que està destinat a persones grans amb problemes de salut i malalties cròniques, especialment persones amb diagnòstic
de demència, que requereixen mesures integrals de suport, rehabilitació, tractament i seguiment especialitzat en règim diürn ambulatori.
Un any més s’ha complert l’objectiu de fer una activitat oberta i participativa, a través de la qual molta gent
del poble es pot implicar i col·laborar amb la Fundació. Gràcies a tothom i fins l’any que ve!

@rosemery244

@sandrayanes

@termesvictoria

@mogudescalderines

@julstm

@escaldats
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Marta Puigdueta

R

ecordeu “la Liver”?
Aquella boîte que
es va obrir el 23
d’abril de 1970 i
que va suposar un
boom social per
al jovent de Caldes de Montbui?
Doncs el dissabte 21 d’octubre li
faran un homenatge al Soko Club.
I és que on ara es troba la sabateria
Republic, al carrer del Forn, entre
1970 i 1994 hi va haver el punt de
trobada per antonomàsia de la comarca. Caldes de Montbui era conegut al Vallès per ser el lloc amb
més ambient, per ser on hi havia
“la Liver”. Per molts, la Liverpool va ser la primera discoteca que
van trepitjar i alguns fins i tot hi
van conèixer la parella que encara els dura.
Els calderins que als setanta ratllaven els vint anys associen la seva
joventut a aquest local i els seus
ambaixadors: la Neus i el Santi.
Els germans Hernan van dur la Liverpool molt més enllà del concepte de sala de ball. S’hi feien desfilades de moda, Carnestoltes, bingos,
partits de futbol, cinema... En definitiva, van obrir sense saber-ho
el cor de la vida social calderina.
Neus Hernan duia una botiga de
discs, la primera de Caldes, amb el
seu marit llavors, Albert Blanc, on
hi ha ara Electrònica Hifi, a l’avinguda Pi i Margall. Un dia, en Blanc,
xerrant amb el tapisser del mateix
carrer llavors, Enric Roldan, va decidir obrir una discoteca a Caldes
amb ell. Ara bé, en poc temps els
germans Hernan van acabar fentse càrrec del local. De fet, la Neus
va tenir la idea del nom, “Liverpool”, en honor a l’origen de The Beatles, que s’acabaven de separar.
UN ‘BOOM’ PER AL POBLE
L’espai va ser conegut en un inici
per la música moderna, les parets
tapissades de vermell i ocre, els
sofàs i la pista de ball. El 1976 hi
va haver un petit incendi, que va
recollir el Setmanari Montbui, causat per una burilla, ja que llavors
es podia fumar a dins. En la remodelació es van desfer de l’encoixinat de vellut i van afegir una altra
sala de ball per a les lentes. L’espai va passar a ser més funcional,
amb pòdium i cabina de discjòquei
reubicada, però va mantenir l’essència: l’ambient. Es va canviar el
vidre fumé de l’entrada per la famosa porta que segons els ballarins recordava la d’una casa i els
transmetia “el caliu del local”. Hi
ha qui va trepitjar Caldes de Montbui per primer cop atret per “la
Liver”, com Lupe Prades: “Em va
sobtar molt trobar una discoteca
amb música bona al cor del nucli
antic”. La discoteca es va convertir en costum tant per als de Caldes com per als que regularment
venien des de Palau-solità i Plegamans, Sant Feliu de Codines, Santa
Perpètua de Mogoda i Sentmenat,
o fins i tot des de Castellar del Vallès, Centelles, Vic i els estiuejants
de Barcelona.
Per molts, anar a la Liverpool era l’al·
licient de la setmana. “Era la nostra
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Quan Caldes
era Liverpool
homenatge | discoteca

La famosa discoteca va ser el cor del poble entre 1970 a 1994

A dalt a l’esquerra la famosa porta exterior amb el característic rètol de la discoteca l’any 1986. Cabina remodelada
del discjòquei. Elecció de miss i mister Liverpool l’any 1985. Interior de la boîte l’any 1986. Un ‘600’ ple d’adhesius de
la sala de festes. >Cedides: Fons Guillem Ayora, AMCMO // Josep Maria Unyó

dèria”, assegura un dels habituals,
Josep Maria Unyó. Per als calderins
que sortien del franquisme va suposar realment una sacsejada. “Era
Las Vegas per a nosaltres, en un
poble on fins llavors no hi havia
hagut res igual; allà ens internacionalitzàvem, l’ambient ens donava
la sensació d’estar al món”, explica
Unyó. Tot un fenomen tot i només
fer sessió de tarda. La discoteca, seguint la tònica del moment, obria de
dijous a diumenge; entre setmana,
de 19.30 a 21.30 h amb entrada gra-

tuïta per a les noies, i al cap de setmana, de 18 a 22 h. Els dies de cada
dia l’entrada amb consumició costava 100 pessetes (0,60 cèntims d’euro), i els festius, 250 pessetes (1,5
euros). Això sí, les nits assenyalades com Cap d’Any, la Revetlla de
Sant Joan i la Castanyada també
feien sessió de nit fins a les tres de
la matinada. L’entrada era permesa
a partir de 18 anys, però hi havia una
cortina per on més d’un va conèixer
la màgia de la sala abans d’hora. “Hi
havia noies que sortien de l’Acadè-

mia i venien i em demanaven que
els guardés la carpeta mentre ballaven”, recorda Neus Hernan.
“UN LLOC AMB
MÚSICA BONA”
El nom feia honor a The Beatles,
però només eren una mostra del
nivell musical del local. Els altaveus eren JBLansing, “del millor
que hi havia, tecnologia punta del
moment”, assegura Santi Hernan.
“Podies sentir Creedence Clearwater Revival, gairebé com si

fos en directe”, proclama un músic
assidu al local, Carles Costas. I hi
feien sonar de tot. Els germans Hernan tenien el coneixement i l’amor
per la música de la botiga de discs i
feien sonar música ballable, house i
disco, però també els grans com els
Rolling Stones. Això sí, fent honor al
logotip del local sempre s’acabava la
nit amb la “Balada de John i Yoko”.
Fins a sis discjòqueis van passar per
“la Liver”, però es recorda especialment el German, a qui portaven
cassets verges perquè els gravés la
sessió del dia.
ENS VAM CONÈIXER
A “LA LIVER”
Moltes mares no deixaven venir les
noies perquè era molt fosc, però les
joves deien que anaven al Casino i
s’esmunyien a la Liverpool. Què hi
buscaven? Araceli Figueredo, coneguda com la rossa de Cal Sanmartí, desvetlla que “va ser la primera
vegada que anava a una discoteca; tenia 17 anys i em semblava
un ambient espectacular perquè m’encanta ballar. Allà vaig
veure el que acabaria sent el meu
marit”. L’aforament era de 500 persones, que vestides amb pantalons
de pana, botes, minifaldilles, maxifaldilles, jerseiots, plataformes,
camises de flors i grenyes es relacionaven tot deixant-se endur per
la música forta. La Liverpool es va
convertir en “aquell lloc per anar a
treure el cap i veure qui et trobaves; estava obert una colla d’hores
i hi descobries una nova forma de
relacionar-te, amb poca llum, i hi
podies anar a lligar o lligat”, afirma Carles Costas. La Neus i el Santi
sempre feien alguna cosa perquè hi
hagués ambient, des del típic concurs de ball fins a les esperades votacions de Miss i Míster Liverpool.
Per a molts, Liverpool és sinònim
dels seus anys de joventut; l’associen a una època feliç de les seves
vides. I no només per als joves de
llavors, sinó per a gran part del teixit social de la vila termal. A la Liverpool també s’hi feia el popular
Carnestoltes infantil benèfic, un
diumenge al matí a l’any el local
s’omplia de gom a gom amb nens de
tota la comarca; recollides de fons
per al viatge de final de curs dels
alumnes de l’IES Manolo Hugué;
desfilades amb col·leccions de
moda calderines; hi feien cinema i
els partits importants de futbol. La
discoteca fins i tot tenia un equip
de futbol i organitzava un campionat de tenis en què es disputava
el Trofeu Liverpool. Molts encara
conserven els clauers, encenedors,
para-sols, llanternes, samarretes,
bolígrafs i fulards de “la Liver”.
Però l’èxit van ser els adhesius que
la majoria no van treure mai del
seu 600. Per als propietaris va ser
“mitja joventut. Tothom marxava i nosaltres, sempre aquí. Molt
sacrifici però molta satisfacció”.
I per a la resta, un trosset de cel.

Festa homenatge
Dissabte 21 d’octubre
De 23.30 a 04.30 h
Entrada + copa 10€
Sala Söko Club Caldes
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acció cívica calderina | uriangato

La catifa ‘La cultura nos une’. > CEDIDA

Presència calderina a Mèxic

Antiga façana de l’Electra Caldense. > cedida

“100 anys d’electricitat, 1917-2017”, la
proposta de Festa Major del Museu Thermalia

Diada rodona dels
Escaldats

Caldes de Montbui gaudeix d’una nova mostra: “100 anys d’electricitat, 1917-2017’,
dedicada a l’efemèride de l’empresa elèctrica local Electra Caldense. Coincidint
amb la Festa Major, el Museu Thermalia va inaugurar el dissabte 7 d’octubre l’exposició basada en el llibre del centenari de l’Electra de Joan Villanueva. En l’acte
inaugural, Oriol Xalabarder, conseller delegat de l’empresa elèctrica, va explicar
el contingut de la mostra: “Es tracta d’un recorregut per la història de l’Electra,
des de l’electrificació per a l’enllumenat fins a la revolució tecnològica, i una part
tècnica perquè la població comprengui tot el procés que hi ha darrere perquè
puguem encendre el llum amb un clic”. També l’alcalde del municipi, Jordi Solé,
va apuntar el motiu de l’exposició: “la història de l’Electra és també la del desenvolupament econòmic i industrial del nostre municipi”. “100 anys d’electricitat,
1917-2017” es podrà visitar fins al 7 de gener de 2018. > M. Puigdueta

Com ja és costum, la tradicional diada castellera coincideix amb la Festa Major de la
vila, i enguany, en una diada tan especial,
els Castellers de Caldes han estat acompanyats pels Minyons de Terrassa i els Castellers de Sant Cugat. Després de la tradicional cercavila, l’actuació va arrencar amb
normalitat a la plaça de la Font del Lleó, on
els locals van encetar les rondes. Els calderins van aconseguir descarregar amb èxit
el 3 de 7 amb agulla, possiblement el millor castell que han fet aquesta temporada.

La Federació Catalana d’Entitats Catifaires ha
estat presentant al 2º Encuentro de Alfombristas
Internacionales de Uriangato, a Mèxic, una peça
que porta per títol Cultura nos une, i que ha estat
dissenyada per la Federació i el dissenyador gràfic
J. Dasquens. Un grup de 8 catifaires catalanes, 2
d’elles d’Acció Cívica Calderina, han estat les encarregades d’elaborar aquesta catifa.

teatre | el centre

30 Anys del Taca’m
Enguany es celebra la 30a edició del Taca’m, el
concurs de teatre amateur de Caldes. Ja s’han
donat a conèixer les bases del concurs d’aquesta edició que com a novetat es podran incloure
propostes de teatre de petit format, noves propostes teatrals, teatre de carrer i cafè-teatre, sense
excloure les propostes més clàssiques. El termini d’inscripcions finalitzarà el 30 de novembre .
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VII Milla Urbana, la cursa popular dins el marc de la Festa Major
Un any més, la secció d’atletisme del CN Caldes ha organitzat la clàssica cursa popular dins el marc de la Festa Major, amb participants
de totes les edats. La 7a edició de la Milla Urbana va tenir lloc el dissabte 7 d’octubre i, com en anteriors edicions, “ha estat un èxit de
participació”, segons l’organització. Els prebenjamins i benjamins
eren els primers a estrenar l’edició, amb una volta al recorregut circular que unia els carrers Marquès, Font i Boet, plaça Catalunya, Pi

i Margall, Asensi Vega i la plaça de l’Església. Els van seguir els alevins amb dues voltes al circuit i, posteriorment, els grups d’infantil,
cadets i veterans, amb tres voltes al recorregut, és a dir, 1.609 metres
de cursa. A les 18 h, i amb la mateixa distància dels grups anteriors,
van córrer els participants en la categoria absoluta masculina i femenina. La victòria va ser pel corredor Carlos Díaz, amb un temps
de 4 minuts i 41 segons, i Núria Andón, amb 6 minuts i 24 segons.

triatló | ironman

Tusell, triatleta a temps complet
L’esportista calderina ha quedat vuitena a l’Ironman de Barcelona després d’un any espectacular
Albert San Andrés

B

usco un físio desesperadament. Camino pels
carrers del centre, on
en conec alguns, però
tots tenen les agendes
plenes i no donen visita fins a una setmana després. Els quatre dies fent
la cobertura del Rally RACC m’han
servit per trencar-me del tot alguns
músculs i no puc més. Camino erràticament pel carrer del Forn i tombo
cap a l’esquerra per Madella, resignat al miracle de trobar un altre especialista i decidit a tornar a casa. De
cop i volta, com si es tractés d’un miratge, trobo un petit aparador amb
un logotip blau i lletres negres a l’alçada del número vuit: “fisioteràpia i
osteopatia Mercè Tusell”. Hi entro.
A dins, em rep una noia amb pinta d’esportista i m’assegura que, si m’espero
a última hora de la tarda, m’atendrà.
M’assec i trec el telèfon de la butxaca.
Em sona el seu nom i no recordo ben bé
de què. Xafardejo a Google i topo amb
diverses entrevistes i el web personal.
Campiona d’Espanya de triatló cros
(2012 i 2014) i de duatló cros (2012), tres
vegades campiona de Catalunya de triatló de muntanya, campiona d’Espanya
en MTB cadet i júnior i elit de Catalunya, i una llarga llista de títols. Com si
res, ha passat mitja hora. Són les 20
h, l’hora de plegar, però molt cordialment la Mercè em convida a passar a
la consulta després d’acomiadar l’anterior clienta.
La miro, sé més coses d’ella que ella
de mi. Un avantatge, penso. Però
aviat comença a fer-me preguntes
per omplir la fitxa. Un moment, el
periodista soc jo, jo soc qui pregunta! No. Ara soc el pacient i he de contestar, tot i no estar-hi acostumat.
“Així que triatleta”, li dic un cop col·
locat a la llitera. Em mira amb sorpresa i m’ho afirma. “He fet l’Ironman de
Barcelona”, diu com si res, traient-hi
importància. És clar, un Ironman el pot
fer tothom, només són 3.800 metres
nedant, 42,2 corrent i 180 en bicicleta...
Iniciem una conversa amb un interrogatori per part meva, mentre em va
descontracturant l’esquena i les cames.
En la meva faceta de periodista esportiu no puc evitar aprofundir en temes
tècnics. Sempre m’ha semblat molt bèstia viure per un esport sense ser profes-

Mercè Tusell a l’Ironman de Barcelona. La triatleta amb la seva bicicleta Unîca a França. > CEDIDA

‘És més
entretingut fer
tres esports. Et
permet aprofitar
més el temps’
Mercè Tusell

sional i condicionar la teva vida diària
a una afició, però la brillantor als ulls
de la Mercè em demostra el contrari.
“Vaig començar cap als 11 anys fent
mountain bike i amb 28 vaig canviar de disciplina per avorriment. La
meva parella començava a fer triatlons i va agradar-me”, diu la campiona d’Espanya i de Catalunya. És precisament la parella, amb qui conviu, qui
li ha dissenyat la bicicleta que utilitza a
les proves. El Josep Maria, enginyer, ha
creat la marca de bicicletes personalitzades Unîca, amb les quals la Mercè ha
participat en les últimes competicions.
Em fascinen les bicicletes dels triatletes, amb les rodes lenticulars, però
el preu és potser un bon handicap
per tenir-ne una, a banda de l’absurditat de fer servir rodes d’aquestes
per fer rutes de muntanya. “És un esport car, però tots ho són. Tot depèn
amb què ho comparis. Si ho fas amb
el motociclisme o els ral·lis, surt
més barat”, assenyala l’esportista.
“És més entretingut fer tres esports.
Et permet aprofitar més el temps”,
diu mentre començo a notar com el
meu cos ja no pateix l’estrès de fa uns
minuts. L’atleta del Reus Ploms explica que “em llevo aviat i faig el primer

entrenament de cursa o bicicleta,
vinc a la feina i al migdia faig natació. A vegades al vespre passo pel
gimnàs o faig natació de nou”. Evidentment, tot això acompanyat d’una
dieta específica.
Penso en la vida d’un triatleta. No deu
ser fàcil combinar la vida diària amb
un esport tan exigent com aquest, però
amb les seves paraules la Mercè em demostra que és la seva passió i que, tot
i els esforços, val la pena. Això em fa
pensar que podria començar a preparar-me per ser triatleta.
L’esquena i les cames ja estan llestes
i comento a la Mercè de fer un article
amb tot el que hem parlat, ja que la història val la pena.
Ens acomiadem fins a la pròxima setmana –quan torni a trencar-me– mentre la Mercè diu unes sinceres paraules: “realment, el triatló és un esport
de sonats, ja que has de viure per
l’entrenament. Després de la teva
vida diària has d’anar a entrenar i
el cap de setmana el dediques sencer
al mateix, en cas de no tenir competició”. Torno a pensar de fer-me triatleta, però la Mercè m’ha deixat clar la
rigorositat d’aquest esport i la dosi de
sacrifici necessari.

Jordi Torrejón, a
l’Ironman de Hawaii
El darrer cap de setmana es va celebrar
el campionat mundial d’Ironman a Kona,
Hawaii. El triatleta del Club Natació de
Caldes, Jordi Torrejón, va sumar-se als 305
participants, i va aconseguir la victoriosa
104a posició en la seva categoria. El
resultat ha estat més que destacat, ja que
ha assolit la meta amb un temps final de 10
hores, 37 minuts i 39 segons.
El primer tram, de natació i 3.800 metres,
el va finalitzar amb 1 hora, 3 minuts i 21
segons. Seguidament, els 180 quilòmetres
de bicicleta els va realitzar amb un
temps de 5 hores, 29 minuts i 59 segons.
Finalment, la marató va ser assolida amb 3
hores, 56 minuts i 16 segons. Uns resultats
fantàstics que el CN Caldes destaca amb
orgull a través de les seves xarxes socials.
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escalada | INFANTIL

futbol | tercera catalana

Cinc podis per a Nàsser Miguel
El calderí de només 11 anys i alumne de
l’escola El Farell, Nàsser Miguel Martínez,
és ja una gran promesa en el món de l’escalada. Durant aquesta darrera temporada,
el petit de Caldes s’ha proclamat campió
i subcampió en cinc campionats de Catalunya, ni més ni menys: campió en l’Open
Infantil de Barcelona i del Trofeu Infantil
de Manresa; i subcampió en les competicions de la primera prova de velocitat en
modalitat d’escalada, de dificultat i de bloc
de Catalunya.
Al marge de les fites assolides i la proclamació de fins a cinc podis de gran abast
territorial, aquest estiu, amb només 10
anys, en Nàsser va intentar fer cim al Cervino, una de les muntanyes mítiques en la
disciplina de l’escalada arreu del món. Partint des del nucli urbà i superant un desnivell de 2.350 metres d’alçada, l’escalador
no va poder assolir el repte a causa del mal
temps i com a mesura de prevenció per
possibles condicions adverses.

El CF Caldes celebrant un dels gols contra el CF Palautordera. > T. CANYAMERAS

Un CF Caldes demolidor a la contra es posa líder
El CF Caldes va golejar el CF Palautordera (6-0) en la jornada 7 del grup
9 de Tercera Catalana, en el partit més complet de la temporada dels calderins. Els de Marc Fortuny, que es posen líders, es van mostrar demolidors en atac i molt fiables en defensa per deixar la porteria a 0 per segon
cop aquest curs. En aquest cas, els blaugranes van poder córrer, i molt, al
contraatac gràcies a l’atrevit plantejament d’un Palautordera que va jugar
d’inici amb una línia defensiva massa avançada. La conseqüència va ser que
el CF Caldes va trobar uns espais a la contra d’allò més llaminers per a la
velocitat dels seus atacants i als 20 primers minuts de partit els gols d’Aarón, Maude i Kevin ja van deixar el matx dat i beneït. Marc Ortega, Ferran
i Quim van ampliar el resultat al segon temps. L’equip de la vila termal visita aquest dissabte el camp del Santa Eulàlia (16 h) en un derbi entre veïns.

La jove promesa calderina de l’escalada. > CEDIDA

> T. CANYAMERAS

HOquei | OK Lliga

Nit estel·lar a la Torre Roja
Victòria del Recam Làser Caldes contra el
CE Vendrell en la 2a jornada de l’OK Lliga. Els
calderins es van imposar amb un 4-2.
El partit va començar molt bé pel Caldes, ja que
Pol Galbas va fer l’1-0. El 5 arlequinat va definir
a la perfecció davant de Camps i va fer el primer
gol del Caldes a la Torre Roja aquesta temprada
en l’OK Lliga. 10 minuts més tard, Acsensi va fer
el 2-0 amb un xut col·locat des de fora de l’àrea.
Després del descans, Roger Acsensi va fer el 3-0
després d’una magnífica assistència de Ferran
Rosa. Jordi Ferrer va retallar distàncies amb la

Futsal | DIVISIÓ D’HONOR

10a del Vendrell quan faltaven 3 minuts pel final.
S’esperava uns minuts finals d’autèntic infart i
Ferran Rosa va donar una mica d’oxigen amb el
4-1. Cristian Rodríguez va fer el 4-2 en la jugada
següent, que posava més tensió als darrers
minuts, però els de Candami van saber jugar
aquests darrers instants i van certificar la primera
victòria a l’OK Lliga en aquesta temporada. Amb
aquest triomf, els calderins sumen els primers 3
punts de la temporada. La propera cita serà el 22
d’octubre a la pista de l’Arenys de Munt. > PREMSA

Els sèniors comencen la temporada
El cap de setmana 7 i 8 d’octubre, els dos equips sènior masculí i femení de
futbol sala del CN Caldes van estrenar temporada dins la categoria de Divisió d’Honor. Les noies, per la seva banda, van obtenir una important victòria contra l’EFS Jordi Torras i ho van repetir a casa el 15 d’octubre contra
l’AE Bellsport. Tot i això, el sènior masculí ha començat la Lliga perdent el
partit disputat contra Can Calet al Bugarai per només un punt de diferència. L’encontre significava per als nois l’estrena de nova categoria, “tan merescudament assolida”, segons comenta la directiva del Club.

CH Caldes

CLASSIFICACIONS
HOQUEI

FUTBOL

FUTBOL SALA M

FUTBOL SALA F

BÀSQUET M

BÀSQUET F

WATERPOLO

OK Lliga · J2

3a CATALANA · GRUP 9 · J7

Divisió d’Honor · GRUP I · J2

Divisió d’Honor · GRUP I · J2

2a MASCULINA · GRUP III · J5

2a FEMENINA · GRUP III · J5

2a Divisió Masc. · Grup A 1a Fase

Montmeló - Canovelles
Ametlla - Sta Eulàlia
Torreta - Lourdes
Sarrià - Sta Perpètua
St Celoni - Bigues
Montcada - Llinars
Caldes - Palautordera
Vallès - Vilamajor
Vilanova - Lliçà

Arenys de Munt - Rubí
Riudellots - Arenys Fr.
Montseny - Centelles
Pineda - Premià
Barnasants - Parets
Floresta - Caldes
Can Calet - St Andreu

Sabadell - Salou
Tortosa - Estel
Jesus Maria - Mataró
Altafulla - St Vicenç
Caldes - Hospitalet
Catgas - Esplugues
Ripollet - Les Corts

St Quirze - Vilatorrada 57-65
Morell - Valls
88-81
Caldes - Matadepera 61-70
St Pere - Reus
81-43
St Nicolau - Cerdanyola76-84
Berga - Artés
80-57
St Jordi - Salou
66-74
St Fruitós - St Cugat 77-69

Esplugues - Hospitalet 70-65
Barça - St Nicolau
56-52
Pia - Cornellà
42-40
AESE - Collblanc
64-32
Badalona - St Quirze 55-39
Neus - Ripollet
51-53
St Jordi - Llefià
61-57
Terrassa - Caldes
45-51

Banyoles - Figueres
Picornell - Caldes
St Adrià - Olot
Igualada - Mataró

CLASSIFICACIÓ

PG PP

CLASSIFICACIÓ

PG PP

CLASSIFICACIÓ

PG PP

ASFE St Fruitós A	
CN Caldes A
Bàsquet Berga
Manyanet Reus A	
CB Cerdanyola
CB Artés B
CB Morell A	
CB Matadepera
CB Vilatorrada
CB Salou B
CB Valls BNA	
QBasket St Cugat
CEB St Jordi A	
CB St Pere
St Quirze BC B
CE St Nicolau B

5
3
3
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
1
1
1

CB Ripollet
CN Caldes
AESE A	
CB Nou Esplugues
CEJ L’Hospitalet B
Barça CBS B
CE St Nicolau B
CEB St Jordi
UB Llefià A	
Bàsquet Neus A	
CN Terrassa B
Badalona A	
B Pia Sabadell
AEC Collblanc A	
St Quirze BC
BF Cornellà

4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
0
0

CN Banyoles
CE Picornell
CW St Adrià B
CN Olot
CN Caldes
CW Figueres
CN Igualada
CN Mataró B
U. Autònoma

1
1
1
0
0
0
0
0
0

FCB - Palafrugell
Alcoi - Voltregà
Caldes - Vendrell
Lloret - Lleida
Igualada - Vic
Arenys - Girona
Coinassa - Asturhockey
Reus - Noia

7-1
6-2
4-2
6-5
2-2
3-4
11 - 1
-

CLASSIFICACIÓ

FC Barcelona Lassa
Coinassa Liceo HC
Citylift Girona CH
Club Patí Vic
Reus Deportiu La Fira
CE Moritz Vendrell
ICG Software Lleida
Enrile PAS Alcoi
CH Caldes Recam Laser
CH Lloret Vila Esportiva
CH Palafrugell
Igualada Calaf Grup HC
CE Arenys de Munt
CP Voltregà
Asturhockey CP
CE Noia Freixenet

PT

6
6
6
4
3
3
3
3
3
3
3
1
0
0
0
0

2-0
1-1
0-2
2-7
7-1
6-2
6-0
2-2
0-1

12 - 6
2-3
4-8
3-1
7-0
-

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

Caldes Montbui CF A
Sant Celoni UE A	
Vilanova Vallès CF A	
Sta Maria Montcada
Montmeló UE CF A	
Lliçà de Vall CF A	
Lourdes UD A	
CF Sta Perpètua A	
Canovelles UE A	
Sta Eulàlia Ronçana
Valles CAT A	
Llinars CE A	
Ametlla AEC A	
Bigues CE A	
La Torreta CF A	
Palautordera CF A	
Vilamajor CF A	
Sarrià CP B

18
18
18
16
16
14
13
12
9
8
7
7
6
6
4
4
4
1

Jamones Centelles AE A	
Pineda de Mar FS A	
Futsal Frankfurt Arenys A	
CFS Arenys de Munt A	
Barri Can Calet CFS A
CFS Premià de Dalt A	
Barnasants FSC A	
Rubí CEFS A	
Olímpic Floresta B
Parets FS A	
CN Caldes FS A
St Andreu Sagrera A	
Riudellots ACE A	
Montseny CECD A	

PT

6
6
6
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0

1-6
0-3
3-4
1-1
3-1
3-8
1-2

CLASSIFICACIÓ

Penya Esplugues AE B
Les Corts UBAE AE A	
CN Caldes FS A
Estel Vallseca A	
Altafulla FS A	
Salou CFS A	
Futsal Aliança Mataró
Catgas Energia
Jesus Maria CE A	
Jordi Torras St Vicenç
Ripollet FS A	
L’Hospitalet Bellsport A	
Femení Tortosa-Ebre CF
FS Sabadell Femení B

PT

6
6
6
4
4
3
3
3
1
1
0
0
0
0

0
2
1
3
1
3
3
3
1
2
2
2
2
4
4
3

1
1
2
1
1
1
1
1
3
2
2
4
3
3
5
4

17 - 5
14 - 5
9-8
-

0
0
0
1
1
1
0
0
0
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del 17 d’octubre al 06 de novembre
EXPOSICIÓ
Del 7 d’octubre al 7 de gener,
“100 anys d’Electra”.
Exposició de Festa Major,
dedicada a l’Electra amb
motiu del seu centenari i
l’edició del llibre L’Electra, 100
anys d’electricitat a Caldes
(1917-2017). La mostra es
divideix en dues parts: la
primera, dedicada al llibre
amb referència històrica del
municipi; i la segona, de caire
més didàctic, amb l’explicació
del procés a través del qual
s’obté l’electricitat.
Lloc: Museu Thermalia.
Organitza: Electra Caldense.

octubre
dimarts 17
19 h · FÒRUM
“A 100 anys de la Revolució
bolxevic”. Acte on s’analitzarà
des de diferents perspectives
els impactes a la nostra
societat de la Revolució russa
fins a data d’avui. Entrada
lliure.
Lloc: El Centre, Ateneu
Democràtic i Progressista.
Organitza: Universitat
Popular de Caldes de Montbui.

dimecres 18
09 h · CAMINADA
Caminada als Saulons.
Lloc de sortida: Les Cases dels
Mestres.
Organitza: Caminades de
l’Esplai.
17.30 h · STORY TIME
Brown bear, Brown bear.
Paraules, jocs i cançons en
anglès per familiaritzar els
més petits amb la llengua
anglesa d’una manera divertida
i amena. Edat recomanada: de
3 a 8 anys. A càrrec d’Andrea
Pavlich.
Lloc: Àrea Infantil de la
Biblioteca de Caldes.
Organitzen: Cambridge School
i Biblioteca de Caldes de
Montbui.

dijous 19
17.30 h · XERRADA/TALLER
“Acompanyar els últims
dies de vida”. Dins el Cicle
Desaprendre per Aprendre:
conversant sobre les pèrdues
i la mort, aprenem a VIURE.
A càrrec d’Assumpció Ros
(psicòloga i gerent dels Serveis
Funeraris Santa Susanna) i M.
Jesús Fernández (infermera
de la Fundació Santa
Susanna).
Lloc: Sala d’Actes de la
Biblioteca de Caldes.
Organitzen: Creu Roja, Obra
Social “La Caixa” i Fundació
Santa Susanna.
Col·labora: Biblioteca de
Caldes de Montbui.

divendres 19
18 h · ACTE
COMMEMORATIU
100 anys de la col·locació de la
primera pedra de l’edifici del
carrer Font i Boet. Reubicació
de la primera pedra del 1917
i benedicció de l’escultura
commemorativa. El valor
històric del fons documental
de l’Hospital de Santa Susanna,
a càrrec d’Esther Sánchez,
directora de l’Arxiu Municipal.
Lloc: Fundació Santa Susanna.

dijous 21
08 h · FORMACIÓ
Inici del seminari de formació
de Hatha i Raja Yoga, el
coneixement i treball del cos i
de la ment. Amb Swamini Ajna
Vamadevananda i Swamini
Danda Ananda Jaya Ma.
Lloc i organitza: Yoga Ashram.

divendres 22
08 h · FORMACIÓ
Inici del seminari de formació
sobre Txacres (el cos energètic)
Lloc i organitza: Yoga Ashram.
De 10 a 15 h · FIRA OUTLET
Fira comercial entre les
botigues de Caldes Centre
Comercial. Fins a les 15 h, amb
tallers a càrrec dels Geganters
de Caldes.
Lloc: c. Montserrat.
Organitza: UCIC.
12 h · VISITA GUIADA
A l’exposició “L’Electra, 100
anys d’electricitat a Caldes
(1917-2017)”, a càrrec de Joan
Villanueva. Inscripcions
a visitesthermalia@
caldesdemontbui.cat
18.30 h · TEATRE
Terra Baixa, dins el X Cicle
de Teatre de Tardor. Obra
dramaturga d’Àngel Guimerà,
dirigida per Ricard Rebellón i
interpretada pel GEC. Preu: de
10 a 12 €. Abonament o vals 2x1
de la UCIC.
Lloc: Sala Gran del Casino.
Organitza: Casino de Caldes.
Col·labora: UCIC.

dimecres 25
16 h · TALLER
Taller de feltre a càrrec de
Núria Beunza.
Lloc: Sala 2 del Centre Cívic.
Organitza: Associació Cultural
de la Dona.
18 h · BOOK ESPRESS CLUB
Xerrada sobre l’obra El gegant
sota la neu de John Gordon.
Club de lectura per a nens
i nenes d’entre 8 i 11 anys.
Dinamitzat per Cos de Lletra.
Lloc: L’Arxiu, planta -1 de la
Biblioteca de Caldes.
Organitzen: Biblioteca de
Caldes i Cos de Lletra.

19 h · CONFERÈNCIA
Xerrada sobre l’òpera Un ballo
in maschera, de G. Verdi, a
càrrec de l’historiador membre
del Gran Teatre del Liceu, Pol
Avinyó.
Lloc: Sala Noble de Can Rius.
Organitza: Aules d’Extensió
Universitària.
Col·laboren: Ajuntament
de Caldes i Generalitat de
Catalunya - Departament
d’Empresa i Coneixement.

divendres 27
18 h · HORA DEL CONTE
Amb: Fuig, bèstia!
Sessions de Narracions
per la Salut és un projecte
que, a través de la narració
oral, apropa als més menuts
històries que parlen de la
importància de cuidar-se i de
donar suport a aquells que més
ho necessiten.
A càrrec de Mon Mas. Edat
recomanada: a partir de 3 anys.
Aforament limitat.
Lloc: Sala d’Actes de la
Biblioteca de Caldes.
Organitza: Biblioteca de Caldes

dissabte 28
10 h · I FÒRUM
D’EDUCACIÓ
Primer fòrum sobre l’educació
on tota la ciutadania hi està
convidada per reflexionar
sobre les bases de les noves
polítiques d’actuació per fer de
Caldes un poble educador.
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Organitzen: Grup Impulsor del
Projecte Educatiu de Caldes i
Ajuntament de Caldes.
21 h · SOPAR/BALL
CASTANYADA
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Inscripcions i organitza:
L’Esplai.
SORTIDA
Sortida al Gran Teatre del
Liceu per veure l’òpera Un
ballo in maschera, de G. Verdi,
després de ser comentada
per l’historiador membre
del Liceu, Pol Avinyó, el 25
d’octubre.
Organitza: Aules d’Extensió
Universitària.
Col·laboren: Ajuntament
de Caldes i Generalitat de
Catalunya - Departament
d’Empresa i Coneixement.

diumenge 29
12 h · CONCURS
Recollida de les obres que
es presenten al IV Concurs
nacional d’escultura en
memòria de S. Badia.
Lloc: Espai d’Art Casino.
Organitzen: Casino de Caldes i
Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.
Col·laboren: Artsgrup i Acció
Cívica Calderina.

DISSABTE 04 DE NOVEMBRE
20.30 h · CONCERT
Concert benèfic a favor de l’Hospital Sant Joan de Déu per
la recerca de la dermatomiositis juvenil, a càrrec de Luís
Robisco & Yasmina Prats. Un dels grans mestres de la guitarra
espanyola i guardonat amb prestigiosos premis i mencions
honorífiques en concursos nacionals i internacionals.
Ha guanyat reconeixement mundial per ser un dels pocs
guitarristes a nivell mundial capaç de brillar en diferents
estils, del clàssic al pop-rock, del flamenc al jazz, entre
d’altres. L’entrada anirà íntegrament destinada a la recerca
de malalties minoritàries com la dermatomiositis juvenil.
Entrada solidària: 5 €.
Lloc i organitza: El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista.

12 h · CASTELLERS
Actuació de la Colla Castellera
de Caldes, els Escaldats, amb
motiu de la Diada dels Nyerros.
Amb la colla dels Tirallongues
de Manresa i els Castellers de
Caldes, a més dels Nyerros de
la Plana.
Lloc: plaça de Fra Bernadí, de
Manlleu.
18.30 h · TEATRE
Va ser un home excepcional,
interpretada pel Grup Teatral
l’Eramprunyà, dins el X Cicle
de Teatre de Tardor. Preu: 8-10
€ /Abonament o vals 2x1 de la
UCIC.
Lloc: Sala Gran del Casino.
Organitza: Casino de Caldes.
Col·labora: UCIC.

dilluns 30
19 h · CLUB DE LECTURA
Xerrada sobre l’obra Las ciegas
hormigas de Ramiro Pinilla.
Dinamitzada per Ruth Vilar,
de Cos de Lletra.
Lloc: Sala d’Actes de la
Biblioteca de Caldes.
Organitza: Biblioteca de
Caldes de Montbui.

novembre
dimecres 01
16.30 h · MISSA
Pregària pels difunts amb
motiu de Tots Sants.
Lloc: Cementiri Municipal.

dijous 02
19.30 h · MISSA
Missa pels fidels difunts.
Lloc: Església de Santa Maria.

dissabte 04
09 h · CURS
Curs d’iniciació de dos dies , el
4 i 5 de novembre, al Kriya Yoga
amb Swamini Danda.
Iniciació a la meditació.
Lloc i organitza: Yoga Ashram.

diumenge 05
12 h · CASTELLERS
Actuació de la Colla Castellera
de Caldes de Montbui, els
Escaldats, amb motiu de
la Diada de Sant Martí, a
Manresa, amb les colles dels
Tirallongues de Manresa, els
Castellers de l’Alt Maresme
i els Escaldats de Caldes de
Montbui.
Lloc: plaça de Crist Rei,
a Manresa.
13.30 h · CONCURS
XIV Concurs nacional de
pintura i aquarel·la ràpida, en
memòria de Sebastià Badia.
IV Concurs nacional
d’escultura, Sebastià Badia.
Inauguració de l’exposició de
les obres concursades.
Lliurament de premis a càrrec
de la directora de Serveis
Territorials del Departament
de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, M. Àngels Torras.
Lloc: Espai d’Art Casino.
Organitzen: Casino de Caldes i
Departament de Cultura de la
Generalitat.
Col·laboren: ARTSgrup i Acció
Cívica Calderina.
18.30 h · CONCERT
DE TARDOR
A càrrec de la banda
BANDELTENES.
Preu: 8-10 €.
Lloc: Sala Gran.
Organitza: Casino de Caldes.
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Farmàcia Brunat
93 865 26 45 · C. Folch i Torres, 4

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

Farmàcia La Rotonda

La frase de la quinzena

“Estimo massa el meu país
com per ser nacionalista”
> Albert Camus

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
14 d’octubre · 87 anys
M. ROSA MOTINO SOLA-SEGALES
7 d’octubre · 81 anys
JOAN POU ARNAUS
7 d’octubre · 62 anys
JUAN FERNÁNDEZ CABALLERO
4 d’octubre · 89 anys
JOSEFA VALLCORBA BATLLÓ

La recepta calderina

Una recepta
calderina
Ets un establiment gastronòmic
de Caldes de Montbui? Envia’ns
una recepta d’algun dels teus
plats estrella, especificant els ingredients i el procés d’elaboració.
La publicarem en aquest espai, que
és totalment gratuït, per difondre
la cuina local de la vila termal.
Envia’ns la recepta:
hola@calderi.cat
redaccio@calderi.cat
T. 93 707 00 97
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President de la Unió de Comerciants i
Industrials de Caldes (UCIC)

Curiositats

Xavier
de Castro
Torrillas

Des de fa poc més de dos anys presideix la UCIC, tot
i que a ell li agrada fer la feina sense destacar gaire.
Al davant de l’agència de Caldes de Viatges Halcón,
coneix a peu de carrer quines són les inquietuds
dels comerciants i dels calderins i calderines.
Aquest diumenge, el podreu veure a la Fira Outlet.

Jordi Rius
· La UCIC és una entitat que defensa els
interessos de comerciants i industrials. És difícil combinar les dues coses?
No, no ho és gens, al contrari. Depèn
de què, sí que ens costa perquè és una
feina feixuga, però no és complicat.

Q. pascual

· L’agència de viatges, de la qual ets
director, es troba en ple eix comercial de Caldes, a l’avinguda Pi i Margall. Però des de l’entitat vetlleu per
potenciar tres eixos més...
A més de Pi i Margall, hi ha el carrer Montserrat, que aquest diumenge acollirà la Fira Outlet; l’avinguda
Josep Fontcuberta, i el carrer Major.
Aquests són els quatre eixos comercials en els quals ens movem amb les
quatre fires comercials que organitzem. A més, hi ha la Fira de Nadal, on
muntem el trenet, les activitats infantils i els tallers a La Casa dels Mestres.

“Aquí es poden trobar
les mateixes coses que a
fora i millor de preu”
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· Què falta a Caldes des del punt
de vista del comerç?
Crec que faltaria algun sector, però
aquesta és una opinió personal. I no
parlo de grans superfícies, perquè
nosaltres apostem pel petit comerç.
· Quines són les vostres principals reivindicacions?
Que la gent no se’n vagi del poble,
és el que jo he dit sempre. La gent
marxa a Barcelona, a La Maquinista, sobretot. Allà pots baixar, tens
l’aparcament gratis i una gran oferta comercial, d’oci i de restauració...

· Per què feu les fires itinerants?
Ho fem així perquè hi hagi dinamització dels comerços, tant d’una banda
com de l’altra, perquè hi hagi visibilitat dels nostres socis.

· La fuga de clients cap a aquests centres comercials és molt important?
Depèn de les èpoques. És per això
que reivindiquem fer coses al poble,
promocionar el comerç i evitar que
la gent marxi de Caldes. Aquí hi ha
moltíssima activitat econòmica i
molt de comerç. A Caldes es poden
trobar les mateixes coses i, fins i tot,
millor de preu. Jo mateix he fet la
comprovació amb pàgines web d’un
mateix article d’una botiga de Caldes i el d’una botiga on line. És més
barat comprar-ho a Caldes.

· Sempre s’ha dit que Caldes té un
fort atractiu comercial. Una prova
d’aquest potencial és que dissabte a la
tarda la majoria de comerços obre...
Després de la capital de la comarca,
Granollers, nosaltres som el poble on
hi ha més activitat comercial.

· Agrupeu la majoria de comerços del poble?
Sí. I, a més, a la mínima que veiem
que s’obre algun negoci, de seguida la nostra dinamitzadora va a visitar-los. Tenim dues maneres de
formar part de la UCIC: o et pots

fer membre de Caldes Centre Comercial, amb una quota trimestral
de 60 euros o ser soci només de la
UCIC per 60 euros a l’any. Juguem
amb aquestes dues variants.
· A l’agència de viatges també
noteu que la situació econòmica
de la gent ha millorat?
Fa 18 anys que estic venent viatges.
Tinc una cartera de clients que vaig
fent any rere any i no tan sols de Caldes, sinó de Sentmenat, Palau-solità, Castellcir, Moià, Castellterçol...
Per què? Perquè no hi ha agències
de viatge. Tinc la marca al darrere,
que tira molt. Em venen a veure, si
hi ha feeling, que normalment n’hi
ha, repeteixen any rere any.
· Tot i això, has notat un cert rebrot
de clients que potser no venien?
Així com t’he dit que, després de
Granollers, Caldes és el municipi de la comarca on hi ha més comerç, només et cal passejar per
aquí un dimarts, que és dia de
mercat. Gairebé tothom, de Sant
Feliu de Codines, Castellterçol,
Castellcir, Granera... Moltíssima
gent baixa i aquells pobles també
tenen mercat, però no és tan gros
com el que tenim aquí. Aprofiten
que estan al mercat per comprar
a la resta de botigues.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

