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Caldes es prepara 
per la Diada de Sant 
Jordi amb activitats 
al Parc de l’estació. 
els llibreters i les 
floristeries esperen fer 
unes bones vendes

aquí a 13 dies serà Sant 
Jordi, la festa cultural 
per antonomàsia de 
Catalunya i que se ce-
lebrarà en un dia feiner. 

“És la primera vegada que em toca 
un Sant Jordi en feiner”, subratlla 
Marina Meneses, propietària de la lli-
breria Joc de Paraules, un establiment 
que compta amb tres anys de vida. Tot 
i que Sant Jordi s’escaigui enguany en 
dilluns, el cap de setmana previ –el 
dels dies 21 i 22– ja estarà farcit d’ac-
tivitats, que es faran fora del Parc de 
l’Estació, l’escenari habitual de la cele-
bració de Sant Jordi. La Biblioteca de 
Caldes s’avança a les celebracions di-
vendres 20 amb la IV Revetlla de Sant 
Jordi, que estarà protagonitzada per la 
sessió d’escriptura creativa dirigida a 
nens i nenes (a partir de 3r de primà-
ria) “Imagina’t un llapis que escriu”, a 
càrrec de Calidoscopi Cultura. L’ende-
mà, la Biblioteca ha programat l’hora 
del conte en anglès a càrrec de Kid & 
Us amb Around the world.

Dissabte 21 també l’Escola Bres-
sol Municipal Gegant del Pi se suma a 
la festa amb “Vet aquí un matí de con-
tes”. El Ball de Diables de Caldes pre-
sentarà el llibre dels 25 anys de ver-
sots a les 12 h al Parc de l’Estació i a la 
tarda, també al mateix espai, farà una 
trobada de bèsties de foc i un concert  
[vegeu més informació a la pàgina 3].

Diumenge 22, l’escola Tot Música 
Ensenyament celebrarà a l’escola Stage 
dos concerts: l’un, anomenat Sons de 
primavera, el faran a partir de les 17.30 
h els alumnes solistes de l’àrea de mú-
sica clàssica, i l’altre, a partir de les 
19.15 h, titulat Lletra i música, el pro-
tagonitzaran els alumnes solistes de 
l’àrea moderna.

SANT JORDI AL PARC
DE L’ESTACIÓ
El Parc de l’Estació acollirà entre les 10 
i les 20 h parades de roses, llibres i al-
tres guarniments relacionats amb Sant 
Jordi. És a partir de la tarda quan es 
faran les principals activitats. A partir 
de les 15 h, els alumnes de quart de pri-
mària de l’escola El Calderí faran una 
representació de la llegenda de Sant 

Arriba l’esclat primaveral
de les roses i dels llibres

D’
Jordi Rius

Jordi i a les 16 h es lliuraran els pre-
mis del concurs literari del centre. A 
la parada de la Biblioteca, es farà un 
taller de creació de punts de llibre de 
cua de drac entre les 17.30 i les 19 h. 
La mateixa parada serà l’escenari del 
lliurament del 28è concurs de punts de 
llibre de la Biblioteca, el Pintapunt. En-
cara hi ha temps per participar-hi fins 
al 16 d’abril. 

El Parc de l’Estació també serà 
escenari d’actuacions musicals. A les 
18 h, l’Escola Municipal de Música Joan 
Valls oferirà la cantata El follet valent 
interpretada per més de 250 cantaires 
de 2n de primària de les escoles i alum-
nes de l’Escola de Música, amb acom-
panyament musical de professors de 
l’Escola de Música. Una hora més tard, 
hi haurà l’actuació dels combos de l’es-
cola Tot Música Ensenyament, Cable 
Obsession i The Ants, que interpreta-
ran temes mítics de la història de la 
música moderna. A partir de les 18.30 
h, l’Escola d’Arts Escèniques Stage farà 
l’espectacle Diada & dansa.

“El dia de Sant 
Jordi salva moltes 
floristeries”

Rosa Trigell
Blommor Floristes

“Per Sant Jordi, hi 
ha gent que té clar 
què vol comprar”

Marina Meneses
Joc de Paraules

SAnT JoRDI | FeSTA TRADICIONAl

ROSES GROGUES?
De cara a Sant Jordi, les floristeri-
es calderines han reforçat les roses. 
Des d’Art Floral Penélope s’adverteix 
que “les flors grogues es demanaran 
molt per Sant Jordi” per l’especial si-
tuació per la qual travessa Catalunya 
i en senyal de solidaritat amb els pre-
sos polítics, tot i que el client en una 
diada tan assenyalada “sol demanar 
una rosa confeccionada”. Rosa Tri-
gell, de Blommor Floristes, coincideix 
que aquest Sant Jordi molta gent de-
manarà roses grogues, però el princi-
pal problema “és que no n’hi ha gai-
res perquè la comanda de flors ja 
s’ha fet i són principalment verme-
lles”. En tot cas, la floristeria del car-
rer Montserrat suplirà aquest dèficit 
de roses grogues amb llaçades grogues 
a totes les roses. Respecte a les previ-
sions de venda, Trigell admet que les 
perspectives són bones i reconeix que 
“Sant Jordi salva moltes floristeri-
es”. La floristeria Blommor ha prepa-
rat per aquesta diada més de 10 classes 

Roses esperant ser regalades en una parada al Parc de l’Estació durant la festa de Sant Jordi de l’any passat. > C. Martínez

de roses per atendre els gustos diver-
sos dels clients.

Pel que fa als llibres, Maria Bolu-
da, de la llibreria Calvo Boluda, asse-
nyala que la gent ja comença a mirar 
els títols que comprarà per Sant Jordi. 
L’establiment tindrà una parada al car-
rer, just davant de la botiga. La llibreria 
La Ginesta, de la plaça Moreu, abaixa 
la persiana abans de la Diada de Sant 
Jordi perquè no pot suportar els efec-
tes de la crisi econòmica i aquests dies 
està fent liquidació de tot el seu mate-
rial. Qui sí que tindrà presència al Parc 
de l’Estació serà la llibreria Jocs de Pa-
raules, que l’alternarà amb la paradeta 
que tindrà fora del seu establiment, a la 
plaça de l’Església. La seva propietària, 
Marina Meneses, reconeix que “hi ha 
gent que té clar què vol comprar” per 
Sant Jordi i que molts dels llibres que 
hi ha a la parada del Parc de l’Estació 
no els pot trobar a la botiga i a l’inre-
vés, perquè “són públics diferents”. 
I un advertiment final: “Sant Jordi es 
fa a tots els pobles als nuclis antics”.
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L’escriptor publica una sàtira en clau de novel·la negra 
sobre la festa literària amb l’especialista en jocs Oriol 
Comas com a personatge destacat. A través de la novel-
la, Serra ens presenta uns personatges vinculats al sec-
tor editorial com escriptors, caps de premsa i periodistes.

L’autor de Tarde, mal y nunca, No llames a casa, Yo fui 
Johnny Thunders’ o Marley estaba muerto s’endinsa en 
la història del taxista Sandino per explorar novament 
la ciutat de Barcelona i oferir-nos una novel·la on les re-
ferències musicals formen part també del seu paisatge.

Un dels èxits de la temporada en literatura infantil i juve-
nil.  Narra les vides de cent dones extraordinàries i, a més, 
conté les il·lustracions de seixanta artistes d’arreu del món. 
Científiques, astronautes, aixecadores de pesos... Exem-
ples de determinació i audàcia per a les grans somiadores.

elS MéS buSCATS D’AqueST SANT JORDI

LA novEL·LA
DE SAnT JoRDI

TAxI

ConTES DE bonA nIT 
PER A nEnES REbELS

MàRIuS SeRRA
AMSTeRDAM llIbReS

CARlOS ZANóN
SAlAMANDRA

eleNA FAvIllI /
FRANCeSCA CAvAllO
eSTRellA POlAR

el fundador de la colla, Gustau erill, que ha fet el pròleg juntament amb 
Josep Bargalló, serà present a la presentació del proper 21 d’abril

vint-i-cinc anys de versots 
convertits en novetat editorial 
d’aquest Sant Jordi

LLIbRE | veRSOTS

Aquest Sant Jordi es podrà adquirir el 
primer llibre de versots del Ball de Di-
ables de Caldes de Montbui. Són 260 
pàgines farcides amb els versots ori-
ginals de 25 anys d’història de la colla. 
L’obra inclou un pròleg a sis mans, el 
del fundador de la colla, Gustau Erill, 
i els experts en el món dels versots i 
els diables, Oriol Grau i Josep Barga-
lló. La presentació de la publicació es 
farà el dissabte 21 al Parc de l’Estació, 
i a la tarda tindrà lloc la II Trobada de 
Bèsties, plantada i cercavila, i un con-
cert amb Ron & Papas i un discjòquei 
per acabar la festa.
Erill, que viu actualment a Monistrol 
de Calders, recorda que el Ball de Dia-
bles de Caldes va néixer una mica per 
coincidència. Fundador també del Ball 
de Diables de Sabadell, per qüestions 
de feina el van destinar a l’institut Ma-
nolo Hugué. “Durant els primers anys 
vaig fer un curs de cultura popular, 
englobat sota el paraigua de l’assig-
natura EATP, i un dels temes que 
vam tractar al llarg del curs va ser 
el de diables”, recorda Erill. “D’allà 
va sortir una colla a qui els va picar 
la curiositat i, al cap d’uns anys, una 
part d’aquests que havien fet el curs 
i d’altres que coneixien em van venir 
a buscar perquè els assessorés per 
crear el Ball de Diables”.
El fundador del Ball de Diables de Cal-
des considera que l’element que singu-
laritza la colla és que “tot i conservar 
l’estructura més clàssica del Ball de 
Diables com els versots o tenir uns 
personatges fixos com el Llucifer o 
la diablessa, al mateix temps és molt 
innovador perquè tota la gent que hi 
entra agafa la filosofia del que és un 
Ball de Diables”.
Vint-i-cinc anys enrere, Erill recorda 
que, tot i que ell va ser el precursor en 

Lectura dels versots durant la passada Festa Major a Caldes. > J. Serra

“Tot i conservar l’estructura clàssica del 
Ball de Diables com els versots o uns perso-
natges fixos, al mateix temps és molt inno-
vador perquè tota la gent que hi entra agafa 
la filosofia del que és un Ball de Diables”

Gustau Erill
Fundador Ball de Diables

la creació de versots, “de seguida van 
sortir persones que van saber-ne fer i 
amb molta gràcia”. L’autor del pròleg 
del llibre commemoratiu recorda que 
“si ara ja hi ha una sèrie de coses que 
es poden criticar, fa 25 anys ja les cri-
ticàvem potser amb gosadia i valen-
tia” i això es pot constatar en els ver-
sots del primer any “on la part de la 
crítica social i política dels primers 
versots que contenen ja era molt 
avançada a l’època”.
La lectura dels versots és un dels mo-
ments àlgids de la colla, a més del ball 
de la Godra, que Erill s’atreveix a defi-
nir com a “únic”, encara que balls de 
diables com el de Sabadell han rebut 
l’encàrrec de fer versots a altres pobla-
cions, circumstància que no s’ha donat 
amb els de Caldes, que de moment els 
fan per la Festa Major de la vila termal.
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inalment, avui no 
podré celebrar l’ani-
versari de la meva 
filla amb ella. Entro 
de nou a la presó amb 

la consciència molt tranquil·la i el cap 
ben alt”. Aquest era l’últim missatge 
que Raül Romeva publicava a Twitter 
el passat divendres 23 de març, dia en 
què era de nou empresonat a Estreme-
ra. Pablo Llarena, jutge instructor del 
Tribunal Suprem, ha fet cas a la peti-
ció de la fiscalia i ha decretat presó in-
condicional per al diputat de Junts per 
Catalunya, Jordi Turull; l’exconseller 
de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull; 

Ja fa uns dies que alguns de nosal-
tres podem començar a notar falta 
d’oxigen, esternuts i congestió nasal, 
envermelliment i llagrimeig als ulls. 
Si es presenta aquest quadre mèdic, 
molt probablement som víctimes de 
les conegudes com a al·lèrgies pri-
maverals, i més concretament de la 
famosa al·lèrgia al pol·len, que pro-
lifera sobretot a partir del mes de 
maig.  A la primavera és quan es 
dona una important floració i pol-
linització abundant de la vegetació, 
i per això l’alliberament del pol·len 
de les plantes i la seva extensió per 
l’aire és causa de nombrosos casos 
d’al·lèrgies, que actualment afecten 
entorn un 15% de la població: “l’al-
lèrgia al pol·len s’està convertint 
en un greu problema de salut pú-

Raül Romeva, de nou a estremera

Amb la primavera, proliferen les reaccions al·lèrgiques

Raül Romeva i la companya de Jordi Cuixart, Txell Bonet, en l’acte organitzat pel CDR de Caldes el passat 4 de març. > J.Serra 

L’esplendor de la vegetació en la primavera des de Can Rius . > Q. PaSCUaL

PoLÍTICA | PReSOS POlÍTICS

SALUT | Al·lÈRGIeS 

el calderí i exconseller ha ingressat de nou a la presó de forma incondicional  

Durant aquests dies, augmenten les visites mèdiques a Caldes amb quadres clínics relacionats amb l’al·lèrgia al pol·len

Redacció

“F
l’expresidenta del Parlament, Carme 
Forcadell; la consellera de Treball, Do-
lors Bassa, i qui va ser resident de Cal-
des de Montbui i conseller d’Exteriors, 
Raül Romeva. Les dues dones han in-
gressat a Alcalà Meco, i Turull, Rull i 
Romeva han tornat a Estremera. Des-
prés de pagar pràcticament tots ells 
100.000 € per sortir en llibertat provi-
sional, ara Llarena els envia de forma 
incondicional a la presó després d’en-
causar-los per rebel·lió. El jutge del Su-
prem ha acceptat així la petició de la 
fiscalia, considerant el risc de fuga i de 
reiteració delictiva dels encausats. De 
fet, en l’ordre de presó s’assenyala que 
en el moment de deixar-los en lliber-
tat provisional només es tenien sospi-
tes, mentre que ara es creu tenir indi-

blica atès que cada any augmen-
ta la seva prevalença, així com la 
despesa sanitària”, explica Carme 
Jarca, metgessa de família del CAP 
de Caldes. En el marc d’aquest tipus 
de reaccions al·lèrgiques, aquests 
dies s’arriba a atendre “més de 30 
casos al dia, que es tradueixen en 
el 10% del nombre total de visi-
tes al centre de salut calderí”, se-
gueix comentant la doctora. Davant 
dels primers símptomes d’al·lèrgia, 
“el més recomanable és consul-
tar el metge de família o pediatre 
del CAP de la zona, qui farà el di-
agnòstic correcte”, explica Jarca, 
“i recomanarà el tractament més 
adient en cada cas, així com també 
les mesures d’educació sanitària 
preventives”. Segons la metgessa, 

cis racionals de la perpetuació de fets 
considerats delictius.  

MANIFESTACIÓ DEL 15 D’ABRIL
Arran de la situació actual de conflicte 
sociopolític de Catalunya i coincidint amb 
els sis mesos d’empresonament dels Jor-
dis, el diumenge 15 d’abril es convoca la 
ciutadania a una manifestació que s’inici-
arà pels volts de les 11 h al Passeig de Grà-
cia de Barcelona. A banda d’aquesta con-
centració, “des del CDR nacional estem 
treballant per forçar una vaga gene-
ral, ja que accions simbòliques com la 
que es va celebrar a Caldes serveixen 
per conscienciar, però no per desenca-
llar la injustícia que aplica l’Estat es-
panyol”, explicava Oriol Ferràndez, por-
taveu del CDR de Caldes.

és molt important consultar les pre-
diccions de pol·len a la zona on re-
sidim (un dels portals que faciliten 
aquesta informació actualitzada és 
el web www.polenes.com). Entre els 
principals consells de prevenció, els 
experts recomanen tancar les fines-
tres i portes durant la nit; procurar 
no desplaçar-se amb moto o bicicle-
ta; evitar les activitats a l’aire lliure 
al matí, fonamentalment de 5 a 10 h; 
estendre la roba dins de casa per evi-
tar que s’hi acumuli el pol·len; rentar 
i pelar la fruita i la verdura que inge-
rim; utilitzar ulleres de sol; procurar 
respirar pel nas perquè aquest filtri 
l’aire, i intentar passar més temps en 
espais interiors amb aire condicio-
nat durant les estacions en què el re-
compte de pol·len sigui més alt.

Des de fa gairebé tres anys, Carla Millán ha estat regidora del 
PSC de Caldes i número dos de l’agrupació política socialista 
de la vila termal. Ara, Millán està realitzant unes pràctiques 
remunerades al Parlament Europeu, formant part de l’equip de 
l’eurodiputat del PSC Javi López. En el marc de l’assoliment de 
noves funcions, Millán reconeix que es tracta d’una “gran opor-
tunitat per algú jove com jo, tant pel que fa a l’experiència 
personal com laboral”. Aquesta nova etapa, però, ha signifi-
cat el final dels quasi tres anys d’oposició al consistori, càrrec 
al qual ha renunciat “per motius ètics”: “Ara faig vida i estic 
instal·lada a Brussel·les i si vaig ser molt crítica amb l’al-
calde al considerar que no es pot ser alcalde i eurodiputat, 
era bàsic que hi renunciés”. La nova etapa des del Parlament 
no sembla començar amb aigües tranquil·les. Segons Millán, 
“estem vivint un moment polític complex que requereix fer 
una política amb majúscules, i sembla que no s’està donant 
la talla”. La calderina reconeix que “la judicialització de la 
política no ens ha semblat mai una solució a una crisi po-
lítica des del PSC, però tampoc podem ignorar les respon-
sabilitats legals que es tenen quan ets un càrrec públic”.

“Necessitem que 
es faci política 
amb majúscules”

L’exregidora del PSC de Caldes des de Brussel·les.> CeDIDa 

PoLÍTICA LoCAL | CONSISTORI

Carla Millán renuncia a la regidoria 
pel PSC i es trasllada a Brussel·les
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quest divendres, 13 
d’abril, s’inicia el perío-
de de preinscripcions i 
matrícules a les escoles 
i instituts de Caldes de 

cara al pròxim curs 2018-2019. A par-
tir d’aquesta data i fins al 24 d’abril, 
les famílies calderines poden presen-
tar les sol·licituds per a l’escolaritza-
ció dels seus fills i filles en el segon 
cicle d’educació infantil, l’educació 
primària i l’educació secundària obli-
gatòria. Més tard, del 2 a l’11 de maig 
serà el torn de les preinscripcions per 

Amb l’entrada de la primavera, sem-
bla que es dona el tret de sortida al 
període amb més afluència de casa-
ments i celebracions. Coincidint amb 
aquesta època, Bodas.net, portal líder 
del sector de casaments, ha concedit 
els populars premis Wedding Awards 
a les empreses més recomanades i 
més ben valorades per les parelles 
de nuvis des de la famosa platafor-
ma online. Per segon any consecutiu, 
els espais de bodes i celebracions El 
Mas de Can Riera (Sentmenat) i l’Es-
pai Molí de l’Esclop (Caldes de Mont-
bui), ambdós del Grup Victòria, han 
rebut el reconeixement en la catego-
ria “banquet”. En temps en què In-
ternet significa la finestra més àm-
plia per arribar al públic potencial, el 
premi atorgat per Bodas.net s’ha con-
vertit en un clar referent i important 
punt de partida per a les parelles pro-

l’inici de les preinscripcions escolars

Guanyadors del Wedding Awards 2018

Pares i alumnes en l’anterior jornada de portes obertes celebrada a l’escola Montbui. > I. HIJano

Un casament al Molí de l’Esclop.> CeDIDa

EDUCACIÓ | CuRS 2018-2019

GRUP vICTÒRIA | PReMIS

el període previst per a la presentació de les sol·licituds és del 13 al 24 d’abril

L’empresa calderina ha rebut el popular guardó per segon any consecutiu 

Redacció

A
a les escoles de bressol. Durant tot el 
procés, l’Oficina Municipal d’Escola-
rització (OME), ubicada a l’edifici de 
l’Ajuntament, serà la responsable de 
centralitzar la informació de l’oferta 
educativa i la relativa al període de 
preinscripció i matrícula. L’organisme 
serà també el punt de recepció de les 
sol·licituds de preinscripció, tot i que 
també poden lliurar-se directament al 
centre escolar escollit. Passat el perío-
de de preinscripcions, el 12 de juny es 
publicaran les llistes d’alumnes adme-
sos i s’iniciarà el període de matricula-
cions: a partir del 21 de juny (per a in-
fantil, primària i 1r d’ESO) i del 25 de 
juny (per a 2n, 3r i 4t d’ESO). 

meses que han de decidir l’espai on 
celebrar el seu pròxim casament. De 
fet, “els millors crítics per atorgar 
els premis són els mateixos nuvis, 
ja que ells són els qui poden valorar 
de primera mà el servei que els hem 
ofert durant el seu gran dia”, expli-
cava Joan Anglí, director general del 
Grup Victòria. 
Sens dubte, el guardó és el millor re-
coneixement per a les empreses del 
sector, i no només per a aquestes, sinó 
més especialment per a tot l’equip que 
hi treballa i ho fa possible. Els espais 
del Grup Victòria han estat premiats 
per segon any consecutiu, i per això 
Anglí reconeixia que “un any més, 
estem encantats que el líder del 
sector ens hagi atorgat el premi ba-
sant-se exclusivament en les opini-
ons i valoracions de les parelles que 
s’han casat amb nosaltres”. 

CONTINUEN LES JORNADES 
DE PORTES OBERTES
El 13 d’abril, dia d’arrencada del perío-
de de preinscripcions, ja s’han celebrat 
la majoria de xerrades i visites guiades 
dels centres educatius. Tan sols que-
den pendents dues escoles de bressol, 
un institut i l’escola d’adults. Aquest di-
vendres, l’Escola de Bressol Gegant del 
Pi obrirà el centre a partir de les 16.30 
h i l’endemà ho farà l’Escola de Bressol 
La Lluna de 10 a 13 h. L’Institut Manolo 
Hugué celebrarà la xerrada informati-
va referent al batxillerat i cicles forma-
tius el 7 de maig i, finalment, l’Escola 
d’Adults El Roure Gros té previst ce-
lebrar la jornada el pròxim 7 de juny. 

PRImER AnIvERSARI DEL ‘CALDERÍ’
el MéS lleGIT Al CAlDeRI.CAT

TEmA CEnTRAL

ACTUALITAT

CULTURA

ESPoRTS

EnTREvISTA

“Un Escaldàrium ple de novetats”· 500 visites (03/07/17)

 “Segueix la lluita per la igualtat” · 172 visites (06/03/18)

“Grup de suport a Raül Romeva”· 767 visites (10/11/17)

 “Un segle de regència dels Anglí ” · 616 visites (12/01/18)

“Tot a punt per Sant Antoni”· 451 visites (09/01/18)

 “A ritme de hip-hop” · 289 visites (27/07/17)

“Caiguda amb honors”· 393 visites (26/05/17)

 “Temporada de somni pel Futsal” ·  391 visites (20/06/17)

“Maribel Merino Romero”· 331 visites (05/09/17)

 “Albert Xalabarder Miramanda” · 330 visites (18/07/17)
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Nova imatge corporativa de l’antiga GMSSA, que actualment respon al nom de Serveis Municipals. > aJ. CaLDeS

De GMSSA a Serveis Municipals

GMSSA, l’empresa municipal de 
Caldes que fins ara ha estat vin-
culada al servei de l’aigua pota-
ble des de la seva creació l’any 
1985, passa a anomenar-se Ser-
veis Municipals. En una fase de 
reconstrucció absoluta, l’empre-
sa renova també la seva imatge 
corporativa, i així reflecteix el 
seu nou caràcter multifuncional 
arran “del procés de remuni-
cipalització en què treballa el 
consistori des de fa uns mesos”, 
expressava Jordi Solé, alcalde de 

SERvEIS PÚbLICS | eMPReSA MuNICIPAl

Activació de la zona blava d’aparcament

El 16 d’abril començarà la instal·lació de parquímetres, així com la distri-
bució dels tríptics informatius a cada domicili calderí, on s’informarà de 
l’activació de les zones blaves d’aparcament a partir del dia 2 de maig. La 
nova regulació d’aparcament seguirà permetent l’hora i mitja gratuïta d’es-
tacionament dels vehicles residents. A partir d’aquest període, caldrà dipo-
sitar el corresponent tiquet o bé utilitzar l’aplicació mòbil “elparking”. La 
zona blava regulada estarà dividida en dues parts: la Zona A (av. Pi i Mar-
gall, entre c. Escoles Pies i c. Homs; aparcament c. Escoles Pies; c. Mont-
serrat entre av. Pi i Margall i c. Torras i Sayol; aparcament plaça Moreu; 
aparcament plaça Església) i Zona B (aparcament de l’Estació). La resta 
de zones blaves del municipi (c. Lleida i pl. de la República) de moment se-
guiran funcionant com fins ara i s’haurà d’indicar l’hora sense ús de par 
químetres i sense pagament. Segons van informar l’alcalde de Caldes, Jordi 
Solé, i el regidor de Serveis Públics, Jaume Mauri, el nou funcionament de 
la zona blava regulada, que restarà en mans de l’empresa pública de Cal-
des, Serveis Municipals, no respon a una acció recaptatòria, sinó a la ne-
cessitat de fomentar la rotació de vehicles i augmentar les opcions d’apar-
cament al centre urbà expressades al Pla de mobilitat sostenible de Caldes. 

SERvEIS mUnICIPALS | PàRquING ReGulAT

a una voluntat d’eficiència en la 
gestió de recursos”, segons Solé. 
L’empenta a Serveis Municipals 
respon a l’intent de seguir avan-
çant “més enllà de l’excel·lència 
del servei”, comentava Jaume 
Mauri, regidor d’Espais Públics 
i Sostenibilitat, així com seguir 
treballant en la cerca de millores 
en matèria d’eficiència, eficàcia i 
qualitat: “amb els beneficis teò-
rics que obté una empresa pri-
vada, nosaltres ho revertirem a 
favor del servei”, concloïa Mauri.

Tota la ciutadania rebrà al seu domicili un tríptic informatiu. > I. HIJano

la vila termal. A partir del mes de 
maig, Serveis Municipals, l’única 
empresa municipal de Caldes, as-
sumirà la prestació del servei de 
recollida de deixalles, la gestió del 
nou sistema d’aparcament regu-
lat –també en el futur aparcament 
de Raval Canyelles un cop estigui 
acabat– i, al juny, la prestació del 
servei de neteja viària. El nou 
model d’empresa municipal res-
pon a “una voluntat política, ja 
que creiem en la prestació pú-
blica dels serveis essencials, i 

L’empresa municipal estrena nom, imatge i prestació de nous serveis
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PSC Caldes de Montbui

urant aquesta setmana la nostra vila parti-
cipa per primera vegada en el projecte “Ciu-
tats Defensores dels Drets Humans”. De fet, 
som el municipi més petit que s’ha implicat 
en aquesta campanya de sensibilització ba-

sada en la participació de diferents activistes socials d’ar-
reu del món que visitaran Catalunya per donar a conèi-
xer la seva feina en defensa de diferents drets humans. 
La reivindicació dels drets del col·lectiu LGTBI a Hondu-
res, els drets dels infants utilitzats com a nens soldats a 
Sierra Leone, el procés de pau a Colòmbia o la defensa de 
la conservació del medi ambient i el foment del reciclat-
ge són alguns dels temes per a la reflexió que es tracta-
ran als instituts calderins i a la Taula de Solidaritat im-
pulsada per l’Ajuntament, en la qual participen diferents 
entitats de Caldes. 
Alguns d’aquests cinc activistes que visitaran la nostra vila 
han hagut de patir discriminació i persecució als seus paï-
sos d’origen. La seva implicació en diferents lluites socials 
i polítiques en alguns casos fins i tot els ha obligat a mar-
xar de casa per garantir-ne la seva seguretat i llibertat.
Malauradament, quan vam sol·licitar entrar a aquest pro-
jecte coordinat pel Fons Català de Cooperació, mai haurí-
em pensat que a Catalunya també tindríem persones exili-
ades o empresonades a causa de les seves idees polítiques. 
En una clara actitud repressiva cap a l’independentisme, 
l’Estat espanyol vulnera clarament els drets humans per-
seguint i encausant judicialment els líders socials i polítics 
catalans. És per això que una vegada més a la nostra vila 
serem pioners en la denúncia de les injustícies, tant a casa 
nostra com arreu del món, tot renovant el compromís del 
poble de Caldes de Montbui amb els drets humans univer-
sals, que avui més que mai hem de reivindicar i preservar. 

ada matí i cada tarda, centenars de cotxes 
formen llargues cues a la C-59 entre la ro-
tonda de Palau i la de Caldes de Montbui. 
Fins i tot la variant de Palau que compta 
amb molts menys anys es va realitzar amb 

un únic carril per direcció que, amb freqüència, veiem sa-
turat en hores puntes. 
Cues que ja tenim tan interioritzades que comptem amb 
elles dins dels nostres plans de ruta, tant a primera hora 
com al tornar de la feina. I que veiem repetir-se durant el 
dia quan ens trobem amb algun vehicle agrari que avan-
ça a baixa velocitat, com és normal.
I és que la C-59 se’ns ha quedat petita, i això és una rea-
litat que cap partit pot negar. Aquesta carretera comar-
cal amb un únic carril per sentit no dona per acollir la 
quantitat de cotxes que circulen pel tram entre Caldes i 
Palau en hora punta, ja que és un eix que connecta diver-
sos municipis amb els accessos a Barcelona i la seva àrea 
metropolitana, lloc de treball de tants i tants vallesans i 
vallesanes a diari. 
I tot i que ens encantaria imaginar que la solució a aques-
ta problemàtica fos reduir l’ús del vehicle privat, fomen-
tant compartir cotxe i utilitzar el transport públic, la re-
alitat és que les combinacions des del nostre municipi 
són encara massa limitades i fan que cada dia milers de 
persones es moguin en cotxe. I davant d’aquesta proble-
màtica cal que repensem les vies que connecten el nos-
tre municipi amb el seu entorn i, en especial, en direcció 
a la gran Barcelona. 
Fins ara, aquesta problemàtica diària que afecta treba-
lladors i treballadores no ha estat el focus d’atenció po-
lítica...; seria hora que, de la mateixa forma que vàrem 
fer amb el par a nivell entre el nucli urbà i el polígon de 
La Borda, comencem des del PSC a reclamar solucions 
de forma coordinada amb el grup socialista al Parlament 
fins que prestin atenció.

na vegada en marxa les obres d’accés al 
polígon de La Borda, potser ara ens toca 
parlar del polígon industrial El Pinatar, un 
altre pulmó ecòmic de la nostra vila, que 
necessita accessos, comunicacions, man-

teniment i adequacions dels seus vials. 
Des d’Units per Caldes volem fer esment que el passat mes 
de febrer es varen aprovar els pressupostos de l’Ajunta-
ment de Caldes en què s’inclouen diverses propostes d’in-
versions, amb un import total de 4.722.700,89 €, però cap 
d’específica per al polígon industrial El Pinatar.
Volem fer un reclam al Govern sobre quines accions tenen 
previstes properament per poder donar un accés viari 
digne a peu i en bicicleta al polígon. Que no suposi als tre-
balladors que creuen cada dia la carretera de Sentmenat 
o circulen per una vorera inexistent un elevat risc d’ac-
cidents, que no posin en perill les seves vides per anar a 
treballar. És molt fácil de comprovar: només cal passar-hi 
entre les 7 i les 8 de cada matí per adonar-se’n. I també 
caldrà revisar l’estat del mateix polígon, que denota una 
manca molt elevada de manteniment. 
En aquest sentit, des d’Units per Caldes ens agradaria 
saber si el Govern municipal ha fet alguna gestió o ha tra-
mitat alguna petició a la Diputació de Barcelona sobre les 
subvencions que aquesta atorga pel que fa als ajuts del 
programa complementari de modernització de polígons, 
la presentació de propostes del qual, per cert, finalitzava 
el passat 9 de març del 2018.

l grup municipal del PPC de Caldes de 
Montbui som conscients de la greu situació 
política actual que vivim a Catalunya però, 
com a representants també de la comuni-
tat educativa i, per tant, com a òrgan de 

participació que vetlla per una educació de qualitat dels 
nostres conciutadans i conciutadanes escolaritzats als 
centres educatius del municipi, segueix essent la nostra 
prioritat vetllar per preservar una educació de qualitat.
Per això volem manifestar que en el passat ple vàrem 
donar el nostre vot favorable a la moció que es va pre-
sentar per l’ampliació definitiva de l’equipament educa-
tiu que acull l’institut Pic del Vent i l’escola El Calderí.
Les obres de la construcció van iniciar-se al juliol de 2014 
i l’institut Pic del Vent va entrar en funcionament el curs 
2015-2016 amb dues línies de 1r d’ ESO, acollint també els
alumnes d’educació infantil i primària de l’escola El Calderi.
En el proper curs 2018-2019 l’institut acollirà ja alumnes 
de 4t d’ESO. Des del departament s’ha previst la instal-
lació d’un nou mòdul prefabricat, que s’afegeix als tres 
mòduls existents que actualment acullen els alumnes de 
l’escola El Calderí. Cal recordar que aquests mòduls fa 12 
anys que estan instal·lats en un estat de deteriorament 
que aquest fet suposa.
Entre altres acords de la moció, demanem al Govern de 
la Generalitat i al Parlament de Catalunya que incloguin 
una partida en els pressupostos 2018 per l’ampliació de 
l’institut Pic del Vent. També instem el Departament d’En-
senyament a agilitzar i accelerar al màxim el procés de 
les obres d’ampliació de l’edifici en una edificació defini-
tiva i que tots dos centres disposin dels espais necessaris 
pel seu funcionament d’acord al que es preveu al projec-
te executiu aprovat pel Govern de la Generalitat el 20 de 
novembre de 2012.
Els alumnes de Caldes no es poden esperar.

es darreres setmanes, hem viscut un in-
tent de criminalització dels CDR per part 
dels mitjans de comunicació espanyols 
acusant-los de violents i pretenent relaci-
onar-los amb organitzacions que històri-

cament han emprat aquesta via per aconseguir els seus 
objectius polítics. L’estratègia contra aquestes organit-
zacions respon a l’escalada repressiva del tot i contra tot 
que està utilitzant l’Estat espanyol per aniquilar el movi-
ment sobiranista.
Però al nostre país totes tenim clar qui ha aplicat la vio-
lència de forma reiterada, les forces de seguretat de l’es-
tat i les organitzacions de l’extrema dreta, i com sempre 
amb la més absoluta impunitat.
Aixecar les barreres de les intocables autopistes va ai-
xecar polseguera entre tots els grups mediàtics, fet que 
s’entén perfectament quan s’indaga qui són els amos tant 
dels uns com els dels altres. Potser els CDR han endevi-
nat la tecla i han fet el que ells més temen: gent autoor-
ganitzada que ha decidit unir-se per resistir fora d’orga-
nitzacions polítiques, que per la seva lògica d’equilibris 
de poder són molt més estàtiques i estan sotmeses al pa-
rany de les jerarquies.
Els CDR són de tothom que vulgui participar-hi, moltes 
persones s’hi han afegit per poder aportar el seu granet 
de sorra, molts cops desesperades per la impotència del 
no poder fer res, i aquest espai és motivador simplement 
per això, perquè ets un més i pots dir-hi la teva.
A Caldes han protagonitzat diverses accions com la vaga 
general del dia 3 d’octubre, pintar un mural a l’aparca-
ment de l’escorxador, promoure la bufanda groga més llar-
ga per l’alliberament dels nostres presos polítics, això sí, 
amb l’ajuda de les sovint oblidades però sempre marave-
lloses àvies del nostre poble.
Des de Som Caldes-CUP us animem a participar en aquest 
espai i fer-lo vostre. Només resistir ja és vèncer.

ue el president Puigdemont no hagi estat 
extradit per la justícia alemanya és una 
prova més de la manca de separació de po-
ders a Espanya. A l’Estat espanyol els po-
ders polítics influeixen, quan convé i de ma-

nera clara, sobre la justícia. Aquest és l’estat de dret que 
ens volen vendre? El cas català està deixant despullat, da-
vant d’Europa i el món, aquest estat encallat encara en 
dècades passades. Els principals mitjans internacionals 
parlen de Catalunya en les seves capçaleres i aquesta no-
torietat és una arma de doble fil, ja que suposa una victò-
ria per la causa catalana i, alhora, una derrota en termes 
de prestigi per a l’Estat espanyol. 
És molt probable que aquesta trama tan apassionant com 
injusta que vivim els catalans és i serà positiva pel conjunt 
de la societat espanyola. Les deficiències d’aquest estat 
s’estan posant de relleu i la modernització –per no dir de-
mocratització– que necessita Espanya arribarà de la mà 
dels catalans. Per més surrealista que sembli, pot ser així. 
En aquest moment es fa difícil imaginar-s’ho, però la his-
tòria pot caminar cap aquí i serà la comunitat espanyola 
qui agrairà als catalans haver fet avançar l’Estat espanyol 
cap a cotes de més democràcia i eradicar vicis autoritaris, 
centralistes i neofranquistes del Partit Popular.
Però mentre escrivim aquestes línies hi ha un grup de 
polítics que han perdut la seva llibertat per defensar un 
projecte lliure per a Catalunya. Mentre reflexionem cap 
a on ens porta l’actual escenari, un seguit de persones i 
les seves famílies pateixen els efectes de la crueltat, l’aïlla-
ment i la soledat que imposa la presó. És impossible des-
criure la gran injustícia que suposa la mesura de presó 
preventiva per a persones innocents que tan sols han llui-
tat per seguir el mandat democràtic del poble.
Catalans i calderins, només podem seguir mobilitzant-nos 
i reivindicar allò que és nostre i que ningú no ens pot pren-
dre: la llibertat! 

#JoSocCDR Una derrota de prestigi
PDeCAT Caldes de MontbuiCUP - Som CaldesERC Caldes de Montbui
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en defensa dels drets humans

Aturats i aturades a la C-59 Els polígons industrials 
mereixen el mateix tracte

Els alumnes de Caldes
no es poden esperar
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Objectiu vs. subjectiu  Esperit  inquisidor 
> Domènech Sànchez > Joaquim Campistron

Alguna cosa positiva ha de repor-
tar l’insomni. Ara, quan el que de 
tant en tant us “machaca” amb els 
seus escrits, com que es troba una 
mica “pachucho”, li dona malaura-
dament per gaudir-ne, de l’insom-
ni, em refereixo, i aprofita per, cosa 
rara, escriure:
Em ve a la memòria un pensament de 
l’Anna Frank: “els que no escriuen no 
saben que bonic que és escriure... A 
més de marit i fills, necessito una altra 
cosa a què dedicar-me” (com sabeu, 
va morir de tifus als quinze anys).
Torno al títol: l’Albert Einstein (una 
pedra), si bé li escauria més Erstes-
tein (primera pedra). En definitiva, 
a la teoria de la relativitat d’Albert 
Einstein, no sé per què, hi trobo 
certa similitud  amb aquests dos 
conceptes. Per il·lustrar el que vull 
significar permeteu-me que us ex-
pliqui una anècdota que vaig viure 
en primera persona als anys 60 
amb un parent llunyà de la provín-
cia de Burgos (es diu que els morts 
no ho són del tot  fins que ningú no 
els recorda); aquesta, doncs, podria 
ser la meva petita contribució per-
què aquest parent segueixi viu en 
el record dels seus.
- El temps passa molt de pressa = 
subjectiu.
- Al ritme que vivim, “sembla que el 
temps passi molt de pressa” = quel-
com més objectiu.
Potser les definicions siguin fetes des 

Una de les participants de les troba-
des dels dimecres a les 12 del migdia a 
la plaça de Catalunya va exposar que 
en un tuit es tractava de terroristes 
les teixidores de bufandes grogues 
de Caldes. Teixeixen perquè els mou 
no perdre la dignitat i la llibertat que 
els van voler prendre fa molt temps. 
Durant un bon grapat d’anys, mentre 
prou feina hi havia per tirar endavant, 
van haver d’anar passant fent el cor 
fort. Expressions com les del tuiter en 
qüestió demostren que encara queda 
dignitat i llibertat per defensar, que 
encara queda lluita per temps. Així 
que... apa!, a continuar teixint.
Un cop a casa em vaig recordar de 
quelcom més greu, encara. Allò es 
circumscriu a l’àmbit individual, 
però el que ve a continuació ho és en 
el corporatiu i estamental. Carod-Ro-
vira volia regalar una Bíblia en cata-
là –dedicada– a l’Oriol Junqueras. 
L’havia d’enviar al seu nou domicili 
forçós. Es va posar en contacte amb 
els guardians per fer-los-hi saber, a 
fi d’assegurar-se que no hi havia in-
convenient. “Cap ni un”, li van res-
pondre. El fet, però, és que van retor-
nar-li el  paquet perquè no hi figurava 
la “palabra clave”. Però si no n’hi van 
parlar, d’això. És clar, és la tàctica, es 
tracta d’amagar informació per tal de 
marejar la perdiu. Ens volen cansats 
i dòcils. Compartit aquest fet amb el 
grup, un dels participants habituals, 
lluitador incansable des de fa anys en 

d’un punt de vista molt simplista pel que 
expliquen aquestes frases, però amb-
dues entroncarien d’alguna manera 
(penso) amb aquesta relativitat.
“No t’enrotllis més, si et plau, i expli-
ca l’anècdota que més amunt apunta-
ves, home!”. “Val, val”. Aquell parent, 
per sobrenom “tio Xile” (ningú sap el 
perquè), era un caçador, pescador?, de 
granotes, les anques de les quals venia 
als restaurants de la zona (en negre i 
sense IVA, per descomptat). Un bon 
dia, aquest home, el seu fill llavors de 
set o vuit anys i dos urbanites (un meu 
cosí  i el sotasignat), l’acompanyem als 
afores, a tocar del riu; un cop allà li 
preguntem per l’hora que tornaria 
per anar al poble a dinar; amb cara 
de no comprendre res (no coneixia pas 
un estri com el rellotge) ens contesta: 
“pos... pos... pos... pos...  (equivalent al 
pues i repetit perquè abans no comen-
çava les frases, s’havia de dar ‘corda’ 
per amagar el seu tartamudeig), “pos... 
pos... cuando esté lleno el talego”.
Acabo: vam arribar al poble a mitja 
tarda però tant la meva dona com la 
resta de familiars romanien ben tran-
quils esperant-nos ja que els vilatans 
els havien posat ja en antecedents  que 
anant amb aquell “personatge”, l’hora 
d’arribada era totalment imprevisible.
No sé si he estat capaç de reflectir el que 
desitjava amb aquest garbuix de temes; 
de ben segur que els lectors, a hores 
d’ara, més intel·ligents que aquest que 
periòdicament els emprenya, ja saben 
el que vull dir; si no és així, al menys els 
hauré entretingut una estona.
Apa, espero que hagueu gaudit d’una 
bona Pasqua.

la defensa dels drets humans, va dir: 
“Si bufandes grogues i Bíblia els fan 
por, és que anem per bon camí”. 
On s’inicia aquest aferrissat rebuig a 
les llibertats que es defensen? Acostu-
mem a pensar que uns 70 anys enrere. 
Però si posem en línia tots els grans es-
deveniments històrics, ens adonarem 
que ve de més lluny, de molt més lluny. 
Té l’origen visible en un virus que es 
va mutant una vegada i una altra, ma-
nifestant-se de diverses maneres per-
què la seva soca ha aconseguit arrelar 
amb força a les ments dels interessats 
i egoistes poderosos, que s’han ocupat 
d’escampar les seves arrels per tots els 
àmbits de la societat. Se’l coneix amb el 
nom d’“Inquisició”. Va fer estralls du-
rant segles, i encara que fa anys, oficial-
ment, es va declarar extingida l’epidè-
mia, el seu esperit, com si d’un zombi 
es tractés, encara ronda, buscant cer-
vells per tal de satisfer la seva fam de 
pensament únic (el seu). 
L’objectiu bàsic que tothom professés 
una única religió, no ho era per motius 
altruistes; és a dir, pel desig irrefrena-
ble de procurar el benestar espiritual 
de tothom. El que volia el virus és que 
no hi hagués una societat plural, ans 
al contrari, uniforme; i si pot ser uni-
formada, millor. Així és més fàcil im-
posar-se als altres per tal d’expreme’ls 
tant com es pugui. I per què fer-ho a 
través de la religió? Doncs perquè 
es tracta d’un element amb trets in-
tangibles, que per interessos espuris 
hom pot emmascarar més fàcilment 
amb un halo misteriós difícil d’abas-
tar. Això sí, misteri només revelat a 
una casta autoescollida. Per això, i per 

molt més, m’atrau Jesucrist, perquè 
no va d’aquest pal.

Ràbia i tristesa
> montserrat Canyameres

Més que comunicadora verbal m’he 
decantat sempre per la lletra escrita 
al llarg de molts anys. També fa molts 
anys que visc el procés i hi participo. 
Això vol dir que n’he estat gaudint 
plena d’esperança quan semblava que 
teníem la República o la independèn-
cia a tocar, i que ara l’estic patint ve-
ient el que estem veient i vivint el que 
estem vivint. Fins a l’1 d’octubre, la re-
volució dels somriures tenia raó de ser 
per a mi, però des del 27 d’octubre, en 
què es va proclamar la República i es 
va aplicar, després, l’article 155, ja no. 
Per això escric per fer palès que en el 
meu si es va congriant in crescendo 
ràbia i indignació. Sí, estic enrabiada 
i indignada amb tot el que està pas-
sant: amb els nostres polítics perse-
guits i empresonats; amb els nostres 
parlamentaris dividits i anant a la de-
riva. Tinc tot el dret d’estar enrabi-
ada quan les paraules rebel·lió, sedi-
ció i malversació colpegen a tort i a 
dret; quan l’article 155 ens regeix la 
vida; quan la sagrada llei de la cons-
titució ens barra el camí que volem 
seguir. Sí, estic enrabiada i trista des-
prés d’haver viscut una llarga vida di-
vidida, a l’hora de la veritat, en dues 
parts: quaranta anys de franquisme 
i quaranta més de postfranquisme.
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el jove historiador calderí Marc Soler ha dut a terme una recerca inèdita d’un any i mig per estructurar un relat 
corroborat de l’origen i la implicació de la institució en el municipi i el presenta en forma d’exposició

es del 17 de març es pot visitar 
al Museu Thermalia la mostra 
“Història de la Torre Marimon”. 
Aquesta exposició és una redes-
coberta inèdita d’un espai histò-

ric de Caldes de Montbui i el fruit d’una recer-
ca d’un any i mig de l’historiador calderí Marc 
Soler. Fins al 3 de juny es pot visitar aquest 
treball, que ha vist la llum a través de la beca 
local de recerca de l’Ajuntament. 
Fotografies, textos i vídeos amb la memòria 
gràfica, escrita i oral de la finca calderina ar-
ticulen una exposició que vol divulgar la in-
vestigació sobre el passat de la Torre feta per 
Marc Soler, que va guanyar la beca de recer-
ca convocada per l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui l’any 2016. L’objectiu d’aquesta con-
vocatòria era difondre el valor d’un espai que 
ha resultat cabdal per a la història del muni-
cipi i del país, en especial per la seva condició 
d’escola agrària en el passat i de centre de re-
cerca en el present en tant que seu de l’IRTA.
Soler ha dut a terme la recerca a través de la 
consulta d’arxius públics i entrevistant una 
vintena de persones partícips de la història de 
la institució per tal d’articular la memòria his-
tòrica. Marc Soler recorda que “la Torre Ma-
rimon ha estat sempre vinculada al muni-
cipi, però quan es va acabar l’ensenyament 

la redescoberta de Torre Marimon 

D
marta Puigdueta

A dalt, el públic assistent a la inauguració de l’exposició el passat 17 de març. A baix, l’historiador Marc Soler mostrant el muntatge a les autoritats. > Q. PaSCUaL

ExPoSICIÓ | MuSeu TheRMAlIA

agrari hi va haver un distanciament”. Per 
aquest motiu, les noves generacions i els nous 
habitants de Caldes desconeixen el seu passat. 
Així doncs, aquesta mostra, segons el seu 
creador, ha estat clau per donar a conèixer el 
valor de la institució que va posar Caldes al 
mapa a través de l’escola agrària. Soler afir-
ma que Caldes era un referent perquè l’escola 
va ser precursora de molts estudis, com ara la 
formació professional en especialitat agroali-
mentària, que en un primer moment només 
s’ensenyava a la Torre Marimon. 

Marc Soler va viure la polèmica amb el zoo, 
quan es plantejava construir-ne un on es 
troba la Torre Marimon, però no hi havia 
entrat en profunditat. Amb la mostra queda 
vastament explicada la lluita del grup Torre 
Marimon XXI, constituït per mantenir la ins-
titució i evitar que es portés un zoo a Caldes. 
Així com també es va impedir que s’hi fes un 
casino, on avui encara continua la recerca.
Marc Soler es proclama com un amant de la 
microhistòria, ja que és una disciplina que re-
quereix una anàlisi complexa a l’hora de fer 
recerca: “Cal avaluar molts més aspectes, 

per investigar uns fets molt concrets cal 
fer una cerca en paral·lel per contextualit-
zar-los”. Per això, el llibre també inclou pin-
zellades sobre la història de l’Escola Superi-
or d’Agricultura de Barcelona (1912).
L’altre gran valor d’aquesta mostra són els 
testimonis orals, que per Soler han estat 
“una font determinant en la construcció 
d’aquesta investigació i que en molts casos 
ha ajudat a confirmar hipòtesis o fets re-
collits per fonts escrites”. 
Alguns exemples d’aportacions destacables 
són els materials de l’arxiu personal de Cami-
lo Torras cedits per la seva vídua, Asunción 
Zabala, i els materials cedits per les famí-
lies de Josep Maria Clotet i de Joan Mont-
salvatge. També han estat cabdals les apor-
tacions orals de molts altres, com ara Pep 
Beunza, Jaume Vinyals, Jordi Romeva o Do-
mènec Crivillés.
El jove historiador s’ha documentat vasta-
ment per tal d’oferir una exposició completa 
i veraç. Per aquest motiu, arribat al punt de 
plasmar les conclusions en una mostra, les 
va haver de sintetitzar i és per això que Soler 
ha avançat que per Sant Jordi es publicarà 
el llibre de la recerca completa.
Una altra de les novetats desvetllades per 
Soler ha estat el fet que la Torre Marimon 
es planteja acollir “Història de la Torre Ma-
rimon” de manera permanent, un cop acabi 
el seu temps d’exposició al Museu Thermalia. 

De fet, té lògica, ja que es tracta d’un treball 
inèdit que versa sobre la història de la insti-
tució. Soler ha destacat que seria pertinent 
que la seva investigació tingués una finalitat 
a llarg termini i se’n fes un ús amb projecció.
El calderí Marc Soler va cursar el grau en 
història de la UAB i el màster interuniversi-
tari d’història contemporània de la mateixa 
universitat. El 2016 va guanyar la segona edi-
ció de la beca local amb 25 anys i, durant els 
anys 2016 i 2017, ha dedicat els seus coneixe-
ments a la redescoberta de la finca calderina. 
La beca promoguda per l’Arxiu Històric de 
Caldes de Montbui està dotada amb 1.750 €, 
que es destinen a un doble projecte: la recer-
ca sobre un fet puntual de la història local i el 
comissariat d’una exposició basada en el ma-
teix tema i que allotja el Museu Thermalia.

Aquest Sant Jordi estarà a la 
venda el llibre de l’exposició amb 
tots els detalls de la recerca.
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El ballet mini es va endur la medalla d’or amb la coreografia Horse riders. > CeDIDa

Step by Step guanya 25 premis al World Cup Spain

El passat 15 de març va començar el Dance 
World Cup Spain 2018 a Burgos, on el 
grup de competició de l’escola de Caldes 
de Montbui Step by Step by Montse Es-
trada i la seva Companyia de dansa Step 
by Step varen participar amb coreografi-
es de diferents estils (dansa clàssica, jazz, 
contemporani, hip-hop, claqué i song and 
dance) i diferents grups d’edat (mini, kid, 
júnior i sènior).
En els quatre dies que va durar el campi-
onat, van aconseguir 22 medalles i 3 pre-
mis, amb els quals han estat seleccionats 
per representar Espanya a la final mun-
dial que aquest any se celebrarà a Sitges 
a finals del proper mes de juny. A més, es 
van aconseguir tres beques per als balla-
rins de la coreografia Reloading de hip-hop 
i per al Saúl Higueras de song and dance. I 
com a últim premi del campionat, van pre-
miar la coreografia Horse riders amb una 
beca per liquidar l’import de la inscripció 
al mundial de Sitges.
De les coreografies presentades, van gua-
nyar medalla d’or la grupal de hip-hop 
Kid Boogie shoes, el trio de hip-hop sè-
nior Movin’ up!, la grupal de ballet mini 
Horse riders, el duo de jazz Senior Queen, 
el solo de song and dance sènior Dancing 

DAnSA | DANCe WORlD CuP SPAIN 2018

Totes les escoles de Caldes participen a la Cantata

És primavera al Casino

Com cada any, l’Escola Municipal de Música 
Joan Valls de Caldes ofereix una cantata inter-
pretada pels més petits de l’escola, els nens i 
nenes que fan la sensibilització musical a l’Es-
cola Pia, El Calderí i l’Escola Montbui, més els 
nens i nenes de Preparatori de l’Escola de Mú-
sica. Aquest any hi participen també les qua-
tre escoles de primària de Caldes i per primer 
cop en la història hi haurà un gran cor amb 
més de 250 cantaires. Es representarà la can-

tata El Follet Valent, una història molt bonica 
acompanyada de música i cançons. L’acompa-
nyament instrumental anirà a càrrec d’un petit 
grup de músics format per professorat de l’Es-
cola de Música. Aquest projecte, que implica la 
col·laboració amb totes les escoles de Caldes, 
és un fet inèdit, que permetrà unir els més pe-
tits a través de la música. Aquest espectacle es 
podrà veure el proper dia de Sant Jordi al Parc 
de l’Estació a partir de les 18 h.

El dissabte 7 d’abril es va inaugurar l’exposi-
ció col·lectiva de primavera “ARTSbril2018”, 
del col·lectiu d’artistes d’ARTSgrup a l’Espai 
d’Art del Casino de Caldes. Joan Porredon 
Bernaus, Antoni Font, Xavi Onteniente, Quim 
Dasquens, Elena Blaise, Montse Boada, Xavi 
Mallol, Elena Haros i Esther Tenedor Solso-
na són alguns dels artistes que formen part 
d’aquest col·lectiu i que exposaran les seves 
obres al Casino fins al 29 d’abril.

Emm JoAn vALLS | CANTATA

on the sidewalk de Saúl Higueras, el solo de 
showdance sènior One man show de Júlia 
Saura, el solo de show dance júnior Cool 
d’Òscar Muñoz i el trio de claqué sènior 
Three in Obvs. 
També van guanyar medalles de plata les 
següents coreografies: la grupal de jazz sè-
nior Puppets, la grupal petita de jazz sè-
nior Top hat, el trio de hip-hop Kid White 
bounce, la grupal de song and dance sèni-
or Dancing through life, la grupal de hip-
hop júnior Reloading i el solo de song and 
dance I will survive d’Anna Costa. 
I amb la medalla de bronze van ser pre-
miades les següents coreografies: el trio 
de contemporani mini Mil pasos, el solo de 
hip-hop sènior Rhythm inside d’Aida López, 
el duo d’acro dance kid It’s about that walk, 
la grupal de song and dance Little shop of 
horrors, la grupal de jazz kid Highway to 
hell i el solo de hip-hop kid Flashlight d’Ei-
dan Rodríguez.
A més, també van obtenir tres quarts pre-
mis, amb els quals van ser seleccionats per 
participar a la final mundial. Aquests pre-
mis els van rebre les coreografies: grupal 
de contemporani júnior Celloopa, la grupal 
de contemporani sènior Inferno i el quar-
tet de ballet kid How far I’ll go.

ExPoSICIÓ | ARTSbRIl2018

Una actuació anterior de la Cantata a l’espai de Can Rius. > CeDIDa
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Futbolista i pilot de ral·lis, va optar pels triatlons als 38 anys, abans de convertir-se en un “Ironman”

Jordi Torrejón: 
“hawaii va ser la 
culminació del somni”

H

Jordi Torrejón en 
l’arribada de l’Ironman 
de Hawaii i en el tram de 
bicicleta. > CeDIDeS

EnTREvISTA | IRONMANAlbert San Andrés

i ha qui pensa que 
els triatlons són cosa 
de bojos. Una mara-
tó, 3,86 km de nata-
ció i 180 km de ci-

clisme necessiten una molt bona 
preparació física i mental, per tal 
d’aconseguir l’objectiu d’acabar. 
Jordi Torrejón, ambaixador es-
portiu de Caldes de Montbui, va 
complir el seu somni de viatjar, 
classificant-se el 2017 per partici-
par en l’Ironman de Hawaii, el tri-
atló més mític del món, acabant el 
104 mundial en veterans.
 
-Com arribes al món del triatló?
Sempre m’ha agradat molt prac-
ticar esport en l’àmbit amateur. 
Vaig començar jugant a futbol 
sala i després, als 30 vaig comen-
çar a participar en ral·lis com a 
pilot. Els triatlons em van sem-
blar un esport molt complet i als 
38 vaig engrescar-me. Ja conei-
xia la bici i l’atletisme i vaig des-
cobrir la natació.
 
-Vas començar fent futbol sala 
i després vas passar als ral·lis, 
abans d’acabar al triatló.
Arriba un moment que en què 
et canses del futbol i vaig deci-
dir canviar als rallis. Començant 
amb un Renault Clio, poc després 
el vaig canviar per un Peuge-
ot 106 comprat a Peugeot Sport 
Espanya, amb el que vaig com-
petir al campionat de Catalunya 
durant vuit anys. Ho trobo a fal-
tar i sempre que puc m’escapo a 
veure alguna prova. El triatló em 
va encaixar molt bé, ja que sem-
pre m’han agradat els esports de 
resistència. Des del primer mo-
ment va enganxar-me.

-I acabes entrant a la franquícia 
Ironman...
Feia des del principi triatlons de 
llarga distància, que eren els que 
millor s’adaptaven al meu físic i la 
meva edat. Després de provar el 
primer Ironman, acabo entrant en 
les competicions d’aquesta franqu-
ícia, que organitza el campionat del 
món. Per la meva edat no va anar 
gens malament i pensant a millorar 
entrenaments, dieta i la tecnificació 
en les tres disciplines, vaig creure 
possible entrar al campionat mun-
dial. La qualificació per grups d’edat 
aconsegueix motivar-te més. És di-
fícil però no impossible, entrenant 
durant dos anys per classificar-me 
i un més per a anar a Hawaii. D’una 
36a posició en la primera parti-
cipació, vaig millorar a una 18a 
posició, una 17a i la setena del 
Ironman de Barcelona, que va do-
nar-me la plaça per Hawaii.

-Com comença el repte d’anar 
a Hawaii?
Ho vaig parlar amb la meva 
dona, ja que no és un repte fàcil 
d’aconseguir. Molta gent ho in-
tenta, però no tothom ho arriba 
a fer. No tenia cap referència de 
ningú que hagués anat. A més, no 
tinc entrenador personal, només 
els entrenadors del meu club, el 
CN Caldes. Però amb disciplina, 
constància, il·lusió i sent molt es-
tricte es pot aconseguir.
 
-I sense entrenador com acon-
segueixes la tècnica necessària 
per millorar l’estil?
En natació, l’Albert Cassà i la 
Lourdes Becerra em van ensenyar 
tot el que sé. En bicicleta m’ho 
vaig haver de treballar pel meu 

compte, fixant-me i llegint molt. 
En atletisme, la secció del CN Cal-
des amb el Manolo Romero van 
aconseguir polir tots els aspec-
tes. La Mercè Tusell també, una 
gran triatleta de nivell professio-
nal, també va ajudar-me molt, so-
bretot en el tema de fisioteràpia 
i la nutrició, la seva especialitat.

-Un Ironman no és un repte fàcil...
Sembla que sigui una prova que 
no està a l’abast de tothom, però 
jo crec que ho està. Només s’ha 
de ser molt constant diàriament. 
Al principi sembla que no arriba-
ràs mai, però vas sumant dia a 
dia per preparar-te fins a aconse-
guir-ho. Arribar a Hawaii potser 
no és tan fàcil, ja que cada vega-
da hi ha més gent que ho intenta i 

“L’èxit del triatló 
radica en la 
combinació de les 
tres disciplines. 
Pots ser molt bo 
en una disciplina 
de les tres, però als 
triatlons has de 
compensar-ho”

el nivell dels amateurs és bestial.
 
- Com és competir a Hawaii?
Hawaii va ser la culminació del 
somni. El meu repte va ser fer-ho 
el millor possible. Sabia que allà 
trobaria als millors atletes del 
món i a més les condicions clima-
tològiques amb un 80% d’humi-
tat no són les millors. Tampoc el 
circuit, un dels més exigents. Tot 
i això, vaig acabar el 104 de 260 
participants en veterans, acabant 
deshidratat per la cursa atlètica.
 
-En els últims anys ha crescut 
molt el tema dels triatlons. 
A què es deu aquest ‘boom’? 
Crec que l’èxit del triatló radica en 
la combinació de les tres discipli-
nes. Pots ser molt bo en una disci-

La secció de pàdel del CN Caldes va celebrar el Dia del Pare 
d’enguany amb un emotiu matinal esportiu i familiar on els 
grans protagonistes eren els pares i els seus fills i filles. La 
pluja del diumenge 25 de març no va ser cap excusa per gau-
dir de la jornada de pàdel, i els valents que s’hi van sumar van 
commemorar la diada amb la millor de les companyies i un 
dels hàbits més saludables: l’esport a través del pàdel. 

Matinal esportiu de pares i fills/es L’atleta Romero en el Campionat del Món 
El dissabte passat 24 de març, la ciutat de València acollia la 23a edició 
del Campionat del Món de Mitja Marató, cursa que enguany va gaudir 
del seu rècord de participació amb 84 federacions nacionals. Caldes de 
Montbui no va quedar fora de la convocatòria i va ser-hi present amb la 
participació de l’atleta Manolo Romero del Club Natació de Caldes. El 
corredor va obtenir la destacada quarta posició en la seva categoria amb 
un temps final d’1:26:35. 

plina de les tres, però als triatlons 
has de compensar-ho. Jo no sóc 
molt bo en cap de les tres, però 
ho acabo compensant. És l’èxit 
d’aquest esport. Has de saber patir. 
En un Ironman acabes patint, però 
és un patir que t’acaba agradant. 
És difícil d’entendre, però la satis-
facció del repte ho compensa.

-Com compagines entrenaments 
i vida diària?
Sóc treballador, pare de dos fills 
i marit. Si no tingués la dóna que 
tinc seria impossible. La Judith 
m’ha ajudat moltíssim. El temps 
que dedico a entrenar, ha de tirar 
del carro ella.

>Podeu llegir l’entrevista completa a 
www.calderi.cat
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ReSulTATS eSPORTIuS 24-25 MARÇ

HoQUEI | OK llIGA

FUTboL | TeRCeRA CATAlANA

FUTSAL | DIvISIó D’hONOR

Segueix el descans dels calderins

Partit suspès per la pluja

Una de freda i una de calenta

Després del darrer partit disputat contra l’Al-
coi el passat 17 de març, els calderins seguei-
xen de descans, però sense perdre de vista el 
proper encontre que està previst pel 14 d’abril 
contra el Lloret de Mar. Pel moment, el Recam 
Làser de Caldes es manté en la 11a posició.  

El passat 24 de març, el CF Caldes tenia pen-
dent disputar el partit contra el Santa Perpè-
tua, dins la lliga de Tercera Catalana. A causa 
de la pluja incansable i el terreny de joc im-
practicable, l’organització va haver de suspen-
dre l’encontre i ajornar-lo per més endavant. 

En el marc dels partits disputats en el cap 
de setmana del 24 i 25 de març, el CN Caldes 
masculí va perdre contra el Futsal Frankfurt 
Arenys amb un resultat de 1 a 2. L’equip Sèni-
or femení del CN Caldes, en canvi, van acon-
seguir la victòria contra el Sabadell, guanyant 
amb una diferència de tres gols en el 3 a 6 final. 

bÀSQUET  | SeGONA CATAlANA

Gran victòria del CN Caldes femení
En el darrer partit disputat de bàsquet dins 
la categoria de Segona Catalana, ‘equip Sèni-
or femení del CN Caldes van aconseguir una 
gran victòria contra el Bàsquet Neus, amb un 
resultat final de 64 a 81. El partit pendent de 
disputar-se del Sènior masculí, en canvi, va ser 
ajornat al pròxim diumenge 13 de maig.

Ortega, dues jornades seguides marcant. > k. CàteDra

El CF Caldes accelera cap a 
l’ascens (6-1) 

El CF Caldes va golejar sense miraments el Vila-
major en la jornada 27 del grup 9 de Tercera Ca-
talana (6-1) per mantenir els 17 punts de renda 
sobre el segon classificat, encara que amb un par-
tit més. Els blaugranes, amb diverses rotacions 
al seu onze, van aprofitar els espais que els va 
deixar un rival voluntariós però innocent que va 
haver de jugar amb l’equipació visitant del Cal-
des en no tenir un segon uniforme. Una curio-
sa anècdota que no va despistar els calderins, ja 
que Albert Camí i Marc Ortega van deixar enca-
minada la victòria els primers 20 minuts. David 
Villegas va deixar el Municipal Les Cremades bo-
cabadat a la segona part amb dos gols de jugada 
individual quasi clavats: ambdós van arribar en 
un mà a mà després d’una portentosa galopada 
a l’espai en diagonal. El gol del Vilamajor va ser 
testimonial perquè tot seguit Aarón i Camí de 
nou van tancar el marcador. Els de la vila termal 
culminen així una gran setmana, ja que dijous es 
van imposar al Santa Perpètua amb gols d’Albert 
Camí i Marc Ortega (1-2) en un matx ajornat per 
la pluja. Els de Marc Fortuny tenen el retorn a 
Segona Catalana a tocar: si guanyen els tres prò-
xims partits es proclamaran campions de Lliga 
abans del maig. > TONI CANYAMERAS 

FUTboL | CF CAlDeS

Ainhoa Campabadal després de proclamar-se campiona en vàries proves. > CeDIDa

Tres ors i un bronze per Ainhoa 
Campabadal, nedadora del CN Caldes 

Del 25 al 28 de març, Pontevedra va acollir el 38è Campionat d’Espanya de 
Natació Infantil d’hivern en el qual van participar-hi sis dels nedadors i neda-
dores del CN Caldes: Ainhoa Campabadal, Berta Presas, Elsa Sánchez, Lucía 
Romero, Tània López i Marc González. El club calderí no pot estar més d’en-
horabona, ja que Campabadal va acumular fins a quatre medalles en diferents 
proves durant les jornades del campionat. La jove nedadora va proclamar-se 
campiona d’Espanya en els 100 metres lliures amb la millor marca catalana 
de 15 anys amb un temps de 57:52, anterior als 57:55 de la nedadora olímpi-
ca, Judith Ignacio, del Club Natació de Sabadell. També va aconseguir l’or 
en les proves dels 200 i 400 metres lliures, i la medalla de bronze en la prova 
dels 50 metres lliures. A banda de la marca personal, el club celebra la jor-
nada amb l’actuació del quartet format per Romero, Presas, Sánchez i Cam-
pabadal que van aconseguir la 4a posició en el relleu 4x200 metres lliures, a 
només 5 dècimes de la medalla de bronze. Tot plegat, un resultat històric de 
les quatre nedadores que van optar a la 5a posició dins la categoria femenina. 

nATACIÓ | CAMPIONAT INFANTIl

El darrer cap de setmana del 7 i 8 
d’abril va ser una jornada esportiva 
altament interessant en el marc del 
bàsquet calderí. D’una banda, l’equip 
masculí va disputar el partit amb el 
CB Artés B dissabte passat, un partit 
molt emocionant en què per tan sols 
un punt els calderins van ser derro-
tats pels contrincants: 69 a 68 va ser 

el resultat final. D’altra banda, les fe-
menines del CN Caldes van viure una 
experiència similar, però fent decan-
tar la balança a favor de les calderi-
nes. En el partit celebrat diumenge 
passat, l’equip sènior femení del club 
calderí va aconseguir la victòria amb 
un punt de diferència contra un resis-
tent CEB Sant Jordi (49 a 48).

bÀSQUET | SeGONA CATAlANA

Resultats ajustats dels sènior CN Caldes

HOQUEI
ok Lliga  · J 23

CLASSIFICACIÓ PT

Barcelona - reus 6-0
noia - Voltregà 5-0
Girona - Coinasa 2-4
Vendrell - Igualada 1-2
Palafrugell - Vic 2-2
Caldes - Alcoi 3-2
asturhockey - Lleida 1-6
arenys - Lloret 2-2

FC Barcelona Lassa 60
Coinassa Liceo HC 58
reus Deportiu La Fira 54
Ce noia Freixenet 40
ICG Software Lleida 37
Citylift Girona CH 35
Igualada Calaf Grup HC 35
Ce Vendrell 33
CP Voltregà 31
enrile PaS alcoi 30
CH Caldes Recam Laser 26
CH Lloret Vila esportiva 26
Club Patí Vic 25
CH Palafrugell 12
Ce arenys de Munt 12
asturhockey CP 8

FUTBOL
3a CataLana · GrUP 9 · J 27

CLASSIFICACIÓ PT

ametlla - Llinars 2 - 4
La torreta - S. Perpètua 2 - 1
St. Celoni - Montmeló 0 - 2
Sarrià - Bigues  3 - 1
Caldes - Vilamajor 6 - 1
Montcada - Lliçà V 0 - 1
Lourdes - Sta eulàlia 2 -2
Vilanova - Palautordera 4 - 1
Vallès - Canovelles 1 -2

Caldes Montbui CF A 72
Lliçà de Vall CF a 55
Montmeló Ue CF a 53
Vilanova Vallès CF a 52
Sant Celoni Ue a 49
Sta Maria Montcada 44
Canovelles Ue a 43
La torreta CF a 42
CF Sta Perpètua a 41
Sarrià CP B 40
Lourdes UD a 38
Llinars Ce a 29
Vallès Cat a 25
Sta eulàlia ronçana  23
Vilamajor CF a 21
Palautordera CF a 19
ametlla aeC a 17
Bigues Ce a 14

FUTBOL SALA M
Divisió d’Honor · GrUP I · J 20

CLASSIFICACIÓ PT

Floresta - Can Calet 1 - 0
Parets - rubí 3 - 2
riudellots - Premià 0 - 7
arenys Fr. - St andreu 7 - 7
Montseny - arenys M. 3 - 4
Barnasants - Pineda 3 - 5
Centelles - Caldes -

Barnasants FSC a 48
CFS arenys de Munt a 47
Jamones Centelles ae a 39
Barri Can Calet CFS a 36
CN Caldes FS A 32
Pineda de Mar FS a 31
St andreu Sagrera a 25
Parets FS a 25
olímpic Floresta B 24
Futsal Frankfurt arenys a 21
Montseny CeCD a 20
CFS Premià de Dalt a 19
riudellots aCe a 18
rubí CeFS a 13

FUTBOL SALA F
Divisió d’Honor · GrUP I · J 20

CLASSIFICACIÓ PT

Caldes - Ripollet 2 - 4
Jesus Maria - Catgas 0 - 5
altafulla - Sabadell 5 - 3
Vallseca - Les Corts 2 - 1
tortosa - Salou 0 - 2
Mataró - Hospitalet r
St Vicenç - espugues 3-2

ripollet FS a 46
estel Vallseca a 43
CN Caldes FS A 42
Les Corts UBae ae a 33
Futsal aliança Mataró 32
altafulla FS a 31
Penya esplugues ae B 29
Jordi torras St Vicenç 26
Salou CFS a 21
Jesús Maria Ce a 18
Catgas energia 15
FS Sabadell Femení B 11
Femení tortosa-ebre CF 3

WATERPOLO
2a Divisió M. · Grup a 1a Fase · J18

CLASSIFICACIÓ PG PP

Banyoles - Caldes 11 - 4
UaB - Mataró 10 - 6
olot - Picornell 9-7
Figueres - Igualada 15 - 15

UaB 15 1
Cn Mataró B 14 2
Cn olot 11 5
Cn Banyoles 9 6
Ce Picornell 7 8
CW St adrià B 6 8
Cn Igualada 4 9
CW Figueres 2 13
CN Caldes 0 16

BÀSQUET M
2a MaSCULIna · GrUP III · J 24

CLASSIFICACIÓ PG PP

reus - St Quirze 55 - 47
Cerdanyola - Morell 66 - 54
Artés - Caldes 69 - 68
Salou - Matadepera 56 - 51
Vilatorrada - Valls 95 - 81
St Pere - Berga 63 - 60
St Cugat - St Jordi 61 - 69
St nicolau - Vaillant 71 - 53

CB Vilatorrada 19 5
CB Valls Bna 19 4
CB Cerdanyola 18 6
CeB St Jordi a 15 9
CB artés B 13 11
Manyanet reus a 12 12
CB Matadepera 11 13
CB Salou B 12 11
QBasket St Cugat 11 13
Vaillant aSFe 11 13
CN Caldes A 10 13
CB Morell a 9 15
Bàsquet Berga 10 13
CB St Pere 7 17
Ce St nicolau B 7 17
St Quirze BC B 6 18

BÀSQUET F
2a FeMenIna · GrUP III · J 24

CLASSIFICACIÓ PG PP

Collblanc - esplugues 41 - 78
St Quirze - Barça 36 - 86
ripollet - Pia  50 - 29
Llefià - Cornellà 56 - 52
Hospitalet - St nicolau 59 - 51
aeSe - neus 100 - 41
Caldes - St Jordi 49 - 48
Badalona - terrassa 49 - 71

aeSe a 20 4
CB nou esplugues 19 5
Barça CBS B 18 6
CeJ L’Hospitalet B 17 7
CN Caldes 17 7
CeB St Jordi 17 7
CB ripollet 14 10
Ce St nicolau B 12 11
Bàsquet neus a 11 13
Cn terrassa B 10 14
BF Cornellà 9 15
UB Llefià a 8 16
B Pia Sabadell 8 15
Badalona a 5 19
aeC Collblanc a 4 20
St Quirze BC 2 22

CLASSIFICACIonS
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ExPoSICIonS 

Exposició sobre 
el material dels Diables
Fins al 20 d’abril. Amb motiu 
del XXv aniversari del 
ball de Diables de Caldes.
lloc: vestíbul de la biblioteca. 
Org.: biblioteca de Caldes.

 “Història de Torre marimon”
Fins al 03 de juny. exposició 
basada en el treball de recerca de 
Marc Soler, guanyador de la beca 
de recerca de la història local.
lloc: Thermalia.
Organitzen: Ajuntament de 
Caldes i Thermalia. 

Exposició de pintures 
de mercè Jorba
Fins al 22 d’abril. Acte 
d’inauguració el dissabte 
14 d’abril a les 18 h.
lloc: Sala Delger.
Organitza: Thermalia. Museu i 
Oficina de Turisme de Caldes. 

  DIMARTS 10
09 h · TALLER
 “Ser un networker: fes créixer 
la teva xarxa de contactes”, 
adreçat a persones en recerca 
de feina i inscrites al Servei 
local d’Ocupació.
lloc: les Cases dels Mestres.
Org.: Servei d’Ocupació de 
l’Ajuntament de Caldes. 

10 h · PREInSCRIPCIonS
Taller  “Jo ho puc aconseguir” 
–coaching ocupacional. el 
taller tindrà lloc els dies 23, 24 
i 25 de maig de 09 a 13 h a les 
Cases dels Mestres. 
lloc: la Piqueta-Servei 
d’Ocupació.
Org.: Ajuntament de Caldes.

15.45 h · TALLER
Taller de puntes de coixí a 
càrrec de Conxa Aranda. 
Tots els dimarts i dijous. 
lloc: les Cases dels Mestres.
Org.: Assoc. Cultural de la Dona. 

  DIMECRES 11
09 h · CAmInADA
A les Piscines de Palau.
Sortida: les Cases dels Mestres
Org.: Caminades de l’esplai.

10 h · InSCRIPCIonS 
Curs de català “Nivell 
elemental i intermedi” fins al 
02 de maig. Dilluns de 17.30 a 
18.30h i dimecres de 10 a 12 h. 
lloc: les Cases dels Mestres.
Organitza: CPNl-Oficina de 
Català de Caldes.

16 h · CInEFÒRUm
Figuras ocultas.
lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Org.: Assoc. Cultural de la Dona.

18.30 h · TALLER
Taller de teatre dirigit per 
Núria Adam. Tots els dimecres.
lloc: Sala del Teatre de la 
Fundació Santa Susanna.
Org.: Assoc. Cultural de la Dona. 

18.30 h · TALLER
“Comunicació 2.0 amb xarxes 
socials”, formació adreçada a 
les entitats sense ànim de lucre. 
lloc: les Cases dels Mestres. 
Org.: Ajuntament de Caldes.

  DIJOUS 12
16 h · xERRADA
“entens els mapes? Com 
orientar-nos millor en l’espai” 
(Ment i Moviment).
lloc: Sala A les Cases dels Mestres
Org.: Coordinadora de ent gran
Col.: Ajuntament de Caldes i 
Fundació Santa Susanna.

19 h · TRobADA DEL PEC
lloc: Aula Taller de les Cases 
dels Mestres.
Organitza: PeC.

  DIvENDRES 13
09.30 h · PREInSCRIPCIonS 
ESCoLARS
Del 13 al 24 d’abril, presentació 
de sol·licituds per al segon cicle 
d’educació infantil, educació 
primària i eSO.
lloc: OMe o els centres 
escollits.
Organitzen: Ajuntament 
de Caldes i Departament 
d’ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 

19 h · xERRADA
Xerrada sobre el CeNu 
(Consell de  l’escola Nova 
unificada). l’educació a 
Catalunya en temps de la 
segona república. A càrrec 
d’emili Cortavitarte (Fundació 
Salvador Seguí).  
lloc: el Centre. 
Organitza: uPCM.

20 h · SoPAR/ConFERÈnCIA
“Pirena, un somni fet realitat” 
a càrrec de Josep Parés, dins el 
programa Tast de lletres. 
Preu del sopar: 32€.
lloc: Restaurant Robert de Nola.
Organitzen: New horizons i 
Fundació universitària 
Martí l’humà.
Col·laboren: uAb i Restaurant 
Robert de Nola.

21.30 h · mÚSICA
la vella Dixieland, dins el X 
Cicle de Musicasino. 
Preu: 15-18 €.
lloc: Sala Gran del Casino.
Organitza: Casino de Caldes. 

  DISSAbTE 14
10 h · InSCRIPCIonS
Fi del termini per presentar la 
sol·licitud per optar a la gestió 
del servei de bar de barraques 
de Festa Major 2018.
lloc: Oficina d’Atenció al 
Ciutadà (OAC).
Org.: Ajuntament de Caldes.

09.30 h · TALLER
Alimentació i nutrició a càrrec 
de blanca Rodés. Preu: 200 €. 
lloc i org.: Yoga Ashram.

12 h · Un ConTE AL SAC
els contes del ratolí. 
A càrrec d’un Conte al Sac. 
lloc i org.: biblioteca de Caldes.

12.30 h · ACTIvITAT/SoRTIDA
visita a un celler/cava amb 
l’acompanyament personal 
d’Alfred Peris balada com a 
mestre de cerimònia. Amb la 
visita especial a Celler dels Aus. 
lloc: Cava Alta Alella (Alella).
Organitza: Aules  de Caldes. 

15.30 h · nATACIÓ
5a Jornada Infantil.
lloc: Caldes de Montbui.

17.30 h · FUTSAL mASCULÍ
CN Caldes, FS A vs. Parets, FS A.
lloc: pavelló Mpal. bugarai.
Organitza: FCF.

18.30 h · FUTboL
llinars vs. CF Caldes.
lloc: llinars del vallès.
Organitza: FCF.

20.30 h · HoQUEI
Ch lloret vila esportiva vs. 
Recam làser Ch Caldes. 
lloc: lloret.
Organitza: RFeP. 

  DIUMENgE 15
11 h · WATERPoLo
CN Caldes vs. CW Anglès Figueres
lloc: Caldes de Montbui.

16 h · FUTSAL FEmEnÍ
Penya esplugues Ae b 
vs. CN Caldes, FS A.
lloc: Pavelló Mpal. 
CeM les Moreres.
Organitza: FCF.

18 h · TALLER
Progressió de Kriya Yoga. 
Preu: 5 €.
lloc i organitza: Yoga Ashram.

18.30 h · TEATRE
l’Auca del Sr. esteve 
a càrrec de la Cia. quatre per 4. 
Preu: 12-15€.
lloc i org.: Casino de Caldes.

18.45 h · bÀSQUET mASCULÍ
CN Caldes vs. Cb Cerdanyola. 
lloc: Pavelló Municipal 
les Cremades. 
Organitza: FCb.

19.30 h · bÀSQUET FEmEnÍ
Cb Nou esplugues vs. CN Caldes. 
lloc: esplugues. 
Organitza: FCb.

  DILLUNS 16
10 h · ConCURS DE
PUnTS DE LLIbRE
Acaba el període de presentació 
dels punts de llibre al concurs 
amb motiu de Sant Jordi.
lloc i org.: biblioteca de Caldes.  

19 h · CLUb DE LECTURA
Xerrada sobre l’obra 14 de Jean 
echenoz, dinamitzada per Ruth 
vilar de Cos de lletra.
lloc i organitza: biblioteca de 
Caldes de Montbui.

  DIMECRES 18
09 h · CAmInADA
A la Font dels enamorats.
Sortida: les Cases dels Mestres
Org.: Caminades de l’esplai.

16 h · ACTIvITATS 
DE SAnT JoRDI
lloc: Centre Cívic i Cultural.
Org.: Assoc. Cultural de la Dona.

17.30 h · SToRY TImE
I don’t want to go to bed! 
Activitats en anglès per 
familiaritzar els més petits de 
casa amb la llengua anglesa 
d’una manera divertida.
A càrrec d’Andrea Pavlich.
lloc: biblioteca de Caldes.
Organitzen: Cambridge School 
i la biblioteca de Caldes. 

19 h · ConFERÈnCIA
“Parlem d’islam com Déu mana: 
la terminologia no és innocent”, 
a càrrec de Dolors bramon. 
entrada no socis: 7 €. 
lloc: Sala de Cuines de Can 
Rius de Caldes de Montbui.
Organitza: Aules d’extensió 
universitària Delfí Dalmau i 
Argemir de Caldes de Montbui.

19 h · xERRADA
“Parlar i menjar amb salut” dins 
el cicle “Com Podem millorar 
la nostra salut” a càrrec d’Alba 
Tarruella, logopeda de la 
Fundació Santa Susanna.
lloc i org: Assoc. Jardí Santa 
Susanna i Fund. Santa Susanna.

  DIvENDRES 20
09 h · vEnDA DE LLIbRES
venda benèfica de llibres de 2a mà
lloc i Org.: Fund. Santa Susanna

18 h · Iv REvETLLA 
DE SAnT JoRDI
“Imagina un llapis que escriu!”, 
sessió d’escriptura creativa 
dirigida al públic infantil. 
Dirigit a nens i nenes a partir 
de 3r de primària. A càrrec de 
Calidoscopi Cultura.
lloc i org.: biblioteca de Caldes. 

  DISSAbTE 21
10 h · ConTES
hora del conte en anglès a 
càrrec de Kids&us Caldes.
lloc i org.: biblioteca de Caldes.

12 h · SToRY TImE 
ESPECIAL SAnT JoRDI
Around the world, hora del 
conte en anglès a càrrec de 
Kids&us. 
lloc i org.: biblioteca de Caldes. 

20 h · FUTSAL FEmEnÍ
Altafulla, FS A
vs. CN Caldes, FS A.
lloc: Pavelló Mpal. d’Altafulla.
Organitza: FCF.

17.30 h · FUTSAL mASCULÍ
CN Caldes, FS A
vs. Rubí, CeFS A.
lloc: Pavelló Mpal. bugarai.
Organitza: FCF.

19.30 h · bÀSQUET mASCULÍ
Manyanet Reus vs. CN Caldes.
lloc: Reus.  
Organitza: FCb.

20.30 h · HoQUEI
Recam làser Ch Caldes 
vs. Igualada hR Rigat.
lloc: Torre Roja.
Organitza: RFeP. 

16.30 h · TRobADA DE 
bÈSTIES DE FoC
Plantada de bèsties.
20 h: tabalada de colles.
20.30 h: cercavila de foc 
i balls de lluïment.
00 h: concert de Ron&Papas i Dj.
lloc: Parc de l’estació.
Org.: ball de Diables de Caldes. 

  DIUMENgE 22
10 h · FESTA DE LA 
PRImAvERA
lloc: Terrassa del local 
municipal del c/ de la Garsa, 4.
Organitza: Av Can Regasol.

10 h · FIRA D’AnTIQUARIS 
I bRoCAnTERS 
lloc: carrer Gregori 
Montserrat/plaça Catalunya.
Org.: Ajuntament de Caldes.

12.15 h · FUTboL
CF Caldes vs. bigues.
lloc: les Cremades.
Organitza: FCF.

12.30 h · bÀSQUET FEmEnÍ
CN Caldes vs. barça CbS b.
lloc: Pavelló les Cremades. 
Organitza: FCb.

17.30 i 19.15 h · mÚSICA
Concert a càrrec d’alumnes 
solistes de l’àrea de música 
clàssica i moderna.
lloc: STAGe escola d’Arts 
escèniques.
Organitza: escola de Música 
Tot Música ensenyament.

18.30 h · mÚSICA
Concert de Sant Jordi a càrrec 
de la Principal de la bisbal, 
dins el X Cicle de Musicasino. 
Música catalana. 
Preu: 14-17 €.
lloc: Sala Gran del Casino.
Organitza: Casino de Caldes. 

  DILLUNS 23
16.30 h · TEATRE
la llegenda de Sant Jordi 
lloc i org.: Fund. Sta. Susanna.
Col.: Assoc. Jardí Sta. Susanna.

17.30 h · TALLER
“Fes la teva cua de drac!”, taller 
de punts de llibre. 
lloc: parada de la biblioteca 
al Parc de l’estació.
Organitza: biblioteca de Caldes. 

18.45 h · ConCURS 
PUnTS DE LLIbRE
lliurament dels premis en les 
diferents categories. 
lloc: parada de la biblioteca 
al Parc de l’estació.
Organitza: biblioteca de Caldes. 

del 10 al 23 d’abril de 2018
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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

19 de març · 73 anys
BENEDICTA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

24 de març · 89 anys
DOLORS GUINART OLIVÉ

24 de març · 65 anys
MIGUEL MARTÍN RUBIO

25 de març · 87 anys
MANUEL SÁNCHEZ RAMÍREZ

25 de març · 77 anys
MAGDALENA FONTOVA SIRVENT

27 de març · 77 anys
MANUEL DIONIS MONTORO

27 de març · 60 anys
MANUEL NÚÑEZ JIMÉNEZ

30 de març · 83 anys
JOSÉ MARTÍN MARTÍN

06 d’abril · 80 anys
MANUEL MARTÍNEZ MORENO
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Curiositats

“Tenim quasi tots 
els requisits per ser 

càmping de primera”

Q
. P

a
S
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a
L

· Sembla que el càmping va ser un 
projecte de parella...
Sí, va néixer com un projecte comú de 
negoci de la parella. Com que vaig fer 
empresarials i vam visitar el balnea-
ri d’Arnedillo, em vaig adonar que hi 
havia un petit càmping al costat. Al fer 
el projecte de carrera d’empresarials, 
vaig fer un estudi per posar un càmping 
a Caldes perquè hi havia balneari. Vaig 
descobrir que un càmping petit com el 
que havia vist a Arnedillo no era viable. 
Com a parella havíem conegut el món 
del càmping ja des del viatge de noces, 
que vam marxar amb una canadenca 
perquè no teníem diners... Sempre m’ha 
agradat pel contacte amb l’aire lliure.

· On és el càmping més a prop?
Aquesta informació em va costar molt 
d’obtenir. Va ser precisament perquè no 
hi havia càmpings d’interior, o eren a la 
muntanya o a la platja. L’únic càmping 
d’interior que hi havia era el de Palau-
solità, que va plegar el 1994. Vam veure 
la finca d’El Pasqualet i vam començar 
a negociar amb la propietat cap al 1988 i 
vam començar a tramitar-ho amb l’Ajun-
tament. Va costar una mica perquè es 
tenia la impressió que el turisme de càm-
ping era una mica agitanat i que amb un 
càmping a Caldes, ves a saber qui vin-
dria. El 1992 vam obrir oficialment.

· Com era el càmping al principi?
Vam començar amb tres fases. L’avan-

tatge que teníem és que ja hi havia 
el pla d’empresa fet. Va ser una mica 
difícil. Acabava de tenir dos fills que 
es porten un any i mig. Van ser uns 
anys molt estressants, però teníem 
la il·lusió del projecte. En total tenim 
172 parcel·les i vam començar amb 
una primera fase de 50 parcel·les, 
que són els tres primers sectors de 
l’entrada. La segona fase l’havíem de 
fer el 1992, però amb les Olimpíades 
hi havia una mancança de càmpings.

· Van arribar molts turistes?
Sí, aquell any vam omplir. Fins i 
tot, vam haver de córrer per fer 
la segona fase i vam fer unes 60 
parcel·les més per donar entrada 
a totes les reserves que ens venien 
de les Olimpíades. Vam fer també 
la piscina, tot i que vam tenir pro-
blemes perquè va ploure molt. La 
següent fase la vam fer el 1995 amb 
ampliació dels serveis.

· En què esteu pensant per millo-
rar les instal·lacions?
Primer calia veure si el negoci tenia 
continuïtat, cosa que ja ha quedat 
assegurada amb el nostre fill petit, 
que ha estudiat direcció i adminis-
tració d’empreses. Aquest any farem 
una aposta pel càmping per inten-
tar aconseguir millorar la categoria. 
Tenim quasi tots els requisits per ser 
càmping de primera, cuidem molt el 
tema del medi ambient per a les es-
coles i la proximitat amb la natura.

· Ser campista és tota una filosofia 
de vida?
Sí, hi ha gent que busca el món del 
càmping perquè econòmicament 
sembla que és més rendible sortir de 
casa el cap de setmana. Però sem-
pre dic que el càmping no és econò-
mic. Mantenir una caravana aquí són 
uns 3.500 euros tot l’any, s’ha de tenir 
una bona caravana ja que ha d’es-
tar preparada de cara a l’hivern i a 
més s’ha de tenir un cotxe per poder 
moure-la. Sí que és una solució per-
què les famílies puguin començar a 
sortir de casa el cap de setmana i que 
potser econòmicament poden arri-
bar aquí i no allà.

· S’ha de treballar contínuament 
per millorar la imatge del càmping?
Sempre, potser per economia, he 
apostat molt pel tema online. La 
primera web del càmping va ser 
el 1995, quan ningú sabia què era 
Internet. Una pàgina dins una guia 
de càmpings em costava 1 milió de 
pessetes. Em va venir un noi i em 
va dir que em podia fer una web 
per 500 pessetes. I em va dir que 
em veurien des de tot el món. Vist 
que el 1992 va venir tanta gent, 
però en canvi el 1993 i 1994 vam 
tenir uns estius penosos amb pocs 
turistes. El 1995 ens van començar 
a venir turistes.

Fina
Soley

Rimblas

Gerent del càmping El Pasqualet

el seu cap barrina i barrina per millorar el càmping que va 
crear, juntament amb el seu marit, ara fa 25 anys a la finca d’el 
Pasqualet. Campista en el seu dia, defensa el gran atractiu dels 
càmpings per la proximitat amb la natura. I vol acabar amb la 
falsa idea que un càmping és fer un turisme de segona. no en 
va, és secretària de l’associació de Càmpings de Barcelona.

Jordi Rius

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