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ocs productes reunei-
xen en un format redu-
ït tanta elaboració culi-
nària com el pintxo, de 
fàcil degustació, desti-

nat a menjar-se directament amb les 
mans i que permet, en ocasions, la uti-
lització d’algun petit utensili que en fa-
ciliti la degustació, com un escuradents 
o una cullera japonesa. Aquest dijous i 
fins al 2 de juny torna a Caldes de Mont-
bui la tercera edició de la Via del Pintxo, 
la ruta gastronòmica organitzada per 
l’associació Projecte Mexcla’t, l’Ajunta-
ment de Caldes de Montbui, la marca 
cervesera Damm i la Cooperativa Cítric 
en la qual participen 25 establiments, 
els mateixos que en l’edició passada, 
amb alguns que repeteixen però també 
amb la participació per primera vegada 
d’altres establiments, que competiran 
pel Premi Via del Pintxo 2018, que ator-
ga el jurat, i el Premi Pintxo Popular 
2018, que atorga el públic amb una vo-
tació popular. Com cada any tots els es-
tabliments oferiran un pintxo més una 
beguda (canya, quinto o similar) per 2,5 
€ i tothom en podrà valorar el sabor, la 
presentació i l’originalitat. 

El regidor de Turisme i Patrimo-
ni, Isidre Pineda, explicava en la pre-
sentació de la ruta gastronòmica que 
la Via del Pintxo “s’ha convertit en la 
fira gastronòmica de Caldes, que a 
més genera una competitivitat sana 
entre els establiments i és la manera 
que els calderins i calderines i la gent 
que ens ve a visitar puguem anar de 
bar en bar i de restaurant en restau-
rant provant aquestes diferents pro-
postes i valorant-les”.

A més, aquest any, la Via del Pint-
xo té un caràcter marcadament solida-
ri perquè una de les novetats d’aquesta 
edició és la targeta solidària. “La tar-
geta que vam editar l’any passat, amb 
la qual s’havien de visitar cinc zones, 
tindrà un preu simbòlic d’1 €, que 
destinarem íntegrament a la delega-
ció de la Creu Roja de Caldes, Palau-
solità i Sant Feliu de Codines”, explica 
el president de Projecte Mexcla’t, Car-
les Martín, que ha afegit que “volíem 
que fos una entitat arrelada al muni-
cipi que dediqués els seus esforços a 
ajudar els altres”. Com l’any passat, si 
els clients el timbren en un establiment 
de cada zona, rebran un record de regal 
de la Via del Pintxo. Aquest any la tar-
geta tindrà la mateixa funció, però amb 
aquest valor solidari afegit.

Noves exquisideses culinàries

P
Jordi Rius

Josep Massip, delegat de Creu 
Roja de Caldes de Montbui, Palau-so-
lità i Sant Feliu de Codines, ha volgut 
agrair a Projecte Mexcla’t i a l’Ajunta-
ment de Caldes “que hagin pensat en 
nosaltres per poder vehicular aquest 
projecte”. Més enllà de l’èxit gastro-
nòmic i turístic d’aquesta iniciativa, 
“crec en aquest valor afegit de la Via 
del Pintxo en què una part dels in-
gressos que es generin aniran a per-
sones més necessitades de la socie-
tat. Jo voldria animar els calderins 
i les persones que ens visitin que sà-
piguen que aquesta activitat té un 
vessant solidari”.

La targeta solidària és la culmina-
ció “d’un any de feina, ja que vam co-
mençar les reunions de valoració al 
setembre escoltant el que els establi-
ments i l’Ajuntament creien que s’ha-
via de millorar”, constata Martín. Pel 
president de Projecte Mexcla’t “la ruta 
d’enguany té molts reptes al davant: el 
primer i el més important, tenim més 
dies, uns 10, i molta més feina per a 
l’Ajuntament i l’organització”. Això su-
posa tenir gairebé dos caps de setma-
na sencers “i tenir molta més gent que 
es mogui per Caldes”. Aquest any s’ha 
fet èmfasi en la claredat de la zonifica-
ció del municipi, per identificar a quina 
zona pertany cada establiment. D’altra 
banda s’ha valorat molt positivament la 
nova i diversificada participació d’esta-
bliments, així com l’ampliació del radi 
de la Via a altres barris allunyats del 
centre de Caldes.

ESTABLIMENTS PARTICIPANTS
Els participants posen tot l’enginy per 
presentar creacions que donin a co-

Aquest dijous comença 
la tercera edició de la 
ruta gastronòmica Via 
del Pintxo, que allarga 
la durada fins a 10 dies

nèixer la gran qualitat de la gastrono-
mia calderina. Any rere any, la ruta ha 
despertat l’interès dels calderins i vi-
sitants de la zona, cosa que ha conso-
lidat el projecte impulsat per Mexcla’t 
i l’Ajuntament de Caldes. L’any passat, 
es van  comptabilitzar 15.200 vots en 
només 10 dies, que en total van signifi-
car 38.000 euros de negoci. Tenint en 
compte un percentatge d’entre el 20 i 
25% de pintxos no comptats, va supo-
sar uns 18.000 pintxos servits en total.

Els locals participants enguany 
són els ja consolidats El Cafè Totote, el 

Caffè Iseo Gelateria, Restaurant Can 
J, Restaurant el Remei, Festuk Cafè, 
Frankfurt Caldes, Il Caffe di Romy, la 
Pizzeria il Lago, la Pelleria, Na Madro-
na Restaurant, Opció B Gastro Espai, 
el Pelliz-Kito, la Cuineta, el Club Re-
gasol, Cafè Montbui, Restaurant Can 
Sisku, el Restaurant Robert de Nola  
–Premi Pintxo de Proximitat 2017–, el 
Winner –guanyador de la millor tapa 
en l’edició passada– i El Cafè del Centre 
i Can Fanga –que van obtenir el Premi  
Pintxo Popular l’any passat. D’altres 

hi participen per primer cop, com el 
Termes Victòria, el Bar Cafeteria de 
La Casa dels Mestres, el Yolo’s & Y, el 
Restaurant la Carbonera i el nou local 
de la plaça de l’Església, Ukiyo. Arnau 
de Villasante, del Restaurant Ukiyo, 
Sushi Bar creu que participar en la 
iniciativa “ens anirà molt bé perquè 
obrirem un dia abans. Veurem com 
és l’experiència”. A la Via del Pintxo 
hi presenten el Thermaki, “un ura-
maki, una peça de sushi amb llagostí 
tempuritzat amb carn de cranc i es-
pàrrecs”. També és el primer any per 
al Bar Cafeteria de La Casa dels Mes-
tres. En aquest cas, “farem un ame-
ricà, un entrepà típic dels que fem, 
però en versió mini amb chimichur-
ri, carn i ceba caramel·litzada”, asse-
gura una de les responsables de la ca-
feteria, Carolina Muño, que afegeix que 
s’han incorporat a la Via del Pintxo per-
què “ens encanta involucrar-nos en 
tot el que sigui fer poble”.

Al Robert de Nola, “intentarem 
barrejar producte de foc, una cro-
queta de cua de bou amb carquinyo-
lis, que seran com si fos l’arrebos-
sat, i després hi farem una pols a 
l’oli d’ortigues”, explica el cap de sala, 
Josep Riu. Al restaurant Can Sisku han 
elaborat un tortica de camarón con su 
salsa. L’establiment és el tercer any 
que hi participa i “sempre ve molta 
gent d’altres poblacions i és un anar 
i venir de gent tot el dia”, explica Mar-
cella Bulla. Igual de veterà és el Festuk 
Cafè, que proposen un pintxo moruno 
vegà fet amb verdures. La  propietària, 
Marga Llopis, creu que any rere any 
“ha anat venint més gent i ve a co-
nèixer el restaurant”.

Alguns dels restauradors amb el president de Mexcla’t, Carles Martín; el regidor de Turisme, Isidre Pineda, i el delegat de Creu Roja, Josep Massip. > CEDIDA

18.000
són els ‘pintxos’ 
que es van servir 
en la 2a edició 
celebrada el 2017

25
establiments 
participen en la 
Via del Pintxo

2,5 €,
cost del ‘pintxo’ 
més la beguda

La targeta que serveix 
per validar les visites 
als restaurants costarà 1 
euro i anirà destinat a la 
delegació de Creu Roja de 
Caldes, Palau i St. Feliu
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Relació de plats i participants de la 3a Via del Pintxo

03
Mandonguilla Marinera
Cafè del Centre 

08
Vol Au Vent Padeler
Club Regasol

13
Kiki-Riki
La Cuineta

18
Brandada de Bacallà amb...
Restaurant Can J

23
Thermaki
Ukiyo Sushi Bar 

01
Rotllet de Salmó amb guacamole...
Balneari Termes Victòria

06
Limone e Liquirizia
Caffè Iseo Gelateria

11
Pampa
Il Caffe di Romy

16
Pa & Tomàquet & Pernil Revolution
Opció B Gastro Espai

21
Miniburrito de Tajín de pollastre...
Restaurant La Carbonera

02
Americà 0
Bar Cafeteria Casa dels Mestres

07
Arancini de Boletus
Can Fanga

12
Cruixent de Filet de Vedella...
Il Lago

17
Cruixent de Maduixes
Pelliz-Kito

22
Croqueta al Vermut i Carquinyoli
Restaurant Robert de Nola

04
La Cistella de l’Hort
Cafè Montbui

09
Pintxo Moruno Vegà
Festuk Cafè

14
Minicoca d’Ou
La Pelleria

19
Tortica de Camarón con su Salsa
Restaurant Can Sisku

24
Sandwich de Foié i Tomàquet dolç
Winner

05
“Dip” Mediterrani de Tonyina calra
Cafè Totote

10
El Torrat
Frankfurt Caldes

15
Cannolo de Ricotta i gorgonzola...
Na Madrona Restaurant

20
Xitxarel·lo
Restaurant El Remei

25
Cesta Habanera
Yolo’s & Y

méS InformACIó A: VIADELPIntxo.worDPrESS.Com
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Alumnes de l’Escola Montbui durant la gimcana al Parc de l’Estació dijous de la setmana passada. > I.HIJAno

Ja ha complert el primer any de fun-
cionament la Xarxa Local d’Esco-
la Nova 21 Vallès Oriental Oest, és a 
dir, el grup de centres educatius de la 
zona, dinamitzat per l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui, que treballa con-
juntament de cara a la transformació i 
innovació del sistema educatiu vigent. 
Com la realitat, que és emergent i can-
viant, el sistema educatiu actual re-
quereix una capacitat urgent d’adap-
tació i actualització, per donar peu a 
un nou marc educatiu que respon-
gui als reptes actuals. La consecució 
d’aquest nou horitzó és comú a totes 
les escoles que s’han adherit a l’Escola 
Nova 21, i dins la Xarxa Local del Va-
llès Oriental Oest hi participen l’Esco-
la Montbui i l’Escola Pia de Caldes. Al 
mes passat va tenir lloc la sisena tro-
bada del col·lectiu vallesà a l’institut 
El Vern de Lliçà de Vall, acte en què 
l’amfitrió va presentar el seu projecte 
“Avancem”, un model d’ensenyament 
plurilingüe i de tractament integral de 
les llengües; a més de celebrar el pri-
mer any de la Xarxa Local des de la 
seva constitució.  
L’Escola Nova 21 proposa el que de-
nomina el “marc d’escola avançada”, 
un nou plantejament del sistema 
educatiu basat en quatre eixos ver-
tebradors: un propòsit educatiu que 

El passat 15 de maig, Caldes de Montbui va donar la benvinguda ofi-
cial als 17 estudiants de l’institut de Maassluis, municipi d’Holanda, 
que s’han estat a la vila termal al llarg d’aquesta darrera setmana. 
Avui dimarts, 22 de maig, és dia de comiats. L’intercanvi d’estudiants 
s’ha dut a terme amb l’alumnat de l’Institut Manolo Hugué, el qual va 
fer l’estada a Holanda del 15 al 22 de març. Ara ha estat el torn dels 
estudiants estrangers, i en la seva visita han conegut la vila termal, 
han gaudit d’un circuit d’aigües i una sortida a la Torre Roja, a més 
de conèixer la ciutat comtal tot visitant espais tan emblemàtics com 
la Sagrada Família, el Parc Güell i el Camp Nou. A més, els joves ho-
landesos han pogut gaudir d’un cap de setmana molt especial, ja que 
han estat testimonis dels variats espectacles que ha ofert l’edició d’en-
guany del Festival de Titelles Romà Martí. L’objectiu d’aquest inter-
canvi entre alumnes de diferents instituts i països, organitzat pel De-
partament de Llengües Estrangeres, és compartir diferents cultures 
a través de l’intercanvi de la llengua anglesa i castellana. 

ESCOLA NOVA 21  | ANIVERSARI INTERCANVI | INS MANOLO hugué

Per un canvi necessari, possible i urgent Caldes rep la visita de 17 estudiants
del municipi holandès de Maassluis

Durant el matí del dijous 17 de 
maig, dins l’horari lectiu, quatre 
escoles calderines van sortir de 
les aules per viure a l’aire lliure 
una intensa jornada lúdica. No es 
tractava de qualsevol activitat, sinó 
de les gimcanes organitzades pel 
Consell d’Infants, organisme for-
mat per alumnes de 5è i 6è de pri-
mària d’escoles calderines que va 
decidir, col·lectivament, treballar 
al llarg d’aquest curs el tema “Apa-
drina un parc de Caldes”. 
Fruit de la gestió dels petits con-
sellers, quatre escoles de la vila 
van posar en marxa, al seu corres-
ponent parc apadrinat, les activi-
tats proposades en l’última reunió 
del Consell, celebrada el 26 d’abril. 
Així, l’Escola El Farell ha apadrinat 
el parc de Can Rius; l’Escola Pia, el 
parc de l’Ametller; l’Escola El Cal-
derí, el parc del Bugarai, i l’Escola 
Montbui, el parc de l’Estació. Du-
rant el matí de dijous passat, i en 
el marc de la celebració de les dife-
rents gimcanes, els consellers van 
descobrir les respectives plaques 
simbòliques que reconeixen cadas-
cun dels quatre centres educatius 
com a padrins dels parcs. Cadascun 
d’aquests espais, verds i públics, són 
propers a les escoles i per això són 

Jornada educativa i lúdica en quatre parcs de Caldes

Respresentants de la Xarxa Local durant la 6a trobada a l’abril. > AJ. CALDES 

CONSELL D’INFANTS  | APADRINA uN PARC

més de 400 alumnes d’educació primària van gaudir de divertides gimcanes organitzades pels joves consellers 

zones de trobada i esbarjo habitual 
dels alumnes: “són parcs que els 
són molt propers i dels quals gau-
deixen molt; per això la iniciativa 
de cuidar-los i conservar-los els 
ha agradat molt”, comentava una 
mestra de l’Escola El Calderí. 
L’objectiu comú era conèixer i gau-
dir de les possibilitats d’aquests es-
pais com a zones de joc i de troba-
da, potenciar la col·laboració entre 
els alumnes i contribuir al sentit de 
la responsabilitat tot apadrinant un 
dels parcs: “hem ajudat el nos-
tre parc perquè no estigui brut 
i que tothom el pugui respectar 
una mica més”, explicava un dels 
consellers. Cada gimcana ha ser-
vit per posar en pràctica totes les 
idees i reflexions dels infants, plan-
tejades en les reunions del Consell, 
i fer-ho extensiu a la resta de com-
panys de l’escola a través de l’acti-
vitat. “És una gran notícia que els 
infants tinguin tant interès pels 
espais verds i públics”, comen-
tava Jaume Mauri, regidor d’Es-
pais Públics de Caldes, que afegia 
que “les reflexions plasmades en 
aquestes gimcanes, és a dir, les 
del respecte, manteniment i cura 
dels espais públics, són l’impuls 
d’una societat responsable i, en 

doni resposta als reptes actuals; unes 
pràctiques basades en el coneixement 
existent; una avaluació, i l’organitza-
ció al servei de l’aprenentatge. Grego-
ri Martínez, director de l’Escola Pia 
de Caldes, comentava que la motiva-
ció prioritària per a l’adhesió a la ini-
ciativa és “la voluntat de compar-
tir i conèixer projectes pedagògics 
innovadors, bones pràctiques edu-
catives i fer una transformació en 

les metodologies, el paper del pro-
fessorat i l’alumnat en el procés 
d’aprenentatge”. En general, totes 
les escoles adherides treballen col-
lectivament amb l’objectiu final que 
tot infant pugui gaudir, en qualsevol 
centre del Servei Educatiu de Cata-
lunya, d’experiències d’aprenentatge 
empoderadores i rellevants que per-
metin desenvolupar el seu projecte de 
vida amb dignitat, sentit i benestar.

aquest cas, de la futura societat 
que estarà al capdavant d’aquest 
món”. De manera unànime, tots 
els joves consellers han coincidit 
a valorar l’experiència molt posi-
tivament i tots ells recomanen als 
seus companys presentar-se per 

ser escollits consellers l’any vi-
nent. L’última de les trobades que 
queda per celebrar en aquest curs 
és la pròxima Audiència Pública In-
fantil, que tindrà lloc el pròxim di-
lluns, 28 de maig, a les 18 hores a 
la Sala de Plens de l’Ajuntament. 

Des d’allà, els joves consellers po-
dran exposar tota la feina feta al 
llarg del curs, reflexions i plante-
jaments de millora sobre la cura 
i manteniment d’espais públics i, 
més especialment, dels seus qua-
tre parcs locals apadrinats. 
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L’edició del catàleg 12 mesos, 12 
varietats locals, signat pel calde-
rí Jonatan del Amo, pretén la pro-
moció i la reintroducció de dotze 
varietats d’hortalisses locals per 
impulsar la recuperació de l’hort 
de proximitat. El catàleg, editat 
conjuntament per l’Ajuntament de 
Caldes i el Consell Comarcal, vol 
ajudar els horticultors calderins a 
introduir aquestes dotze varietats 
autòctones, que durant els anys 
seixanta van desaparèixer amb la 
utilització intensiva de productes 
químics, per poder-les recuperar i 
afavorir en una agricultura de km0 
i ecològica. Des del Consell Comar-
cal ja fa temps que es destinen es-
forços per intentar recuperar pro-
ductes desapareguts d’arreu del 
territori, per això també comp-
ten amb la col·laboració del Banc 
de Llavors de Granollers per pre-
servar i posar en valor l’agrobiodi-
versitat cultivada de la comarca. 
Segons el regidor de Serveis i Sos-
tenibilitat de Caldes, Jaume Mauri, 
“amb aquesta recuperació de 
llavors locals probablement no 
guanyarem en producció, però 
sí que guanyarem molt amb la 
recuperació de sabors d’aquests 
productes. La intenció d’aquest 

Recuperació de les hortalisses calderines

Dels 400 exemplars editats, 150 es distribuiran gratuïtament entre els hortolans de Caldes. > AJ. CALDES 

MEDI AMBIENT  | hORTA 

neix el catàleg ‘12 mesos, 12 varietats locals’ per reintroduir 12 llavors locals als horts 

projecte és donar una distinció 
a l’hortalissa de Caldes, rega-
da amb aigua termal”. Els page-
sos de Caldes tenen l’oportunitat 
de tornar a cultivar dotze espè-
cies locals, com l’enciam negret, 
el tomàquet cirerol de Caldes, el 
tomàquet bombeta o la mongeta 
del Carai, i tornar-les a introdu-
ir al mercat. El catàleg mostra 
un treball de recerca molt acu-
rat de l’autor, on explica molt fà-

cilment el calendari de cultiu de 
cada espècie, potenciant els pro-
ductes de temporada així com 
la importància de guardar-ne la 
llavor. Al mateix temps, el llibre 
ofereix als horticultors informa-
ció per assegurar l’arrelament i 
l’antiguitat d’aquestes espècies. 
Avui dia, ja s’han entregat 2.000 
tomaqueres als hortolans de Cal-
des de Montbui i properament es 
repartiran altres espècies, com 

el pebrot groc, la carbassa de 
Violí, el bròquil de Santa Tere-
sa, la col paperina, l’enciam ne-
gret i la ceba agra. El catàleg edi-
tat compta amb 400 exemplars, 
dels quals 150 es distribuiran gra-
tuïtament entre els hortolans lo-
cals. La resta es distribuirà en di-
ferents esdeveniments agrícoles 
de la comarca, com la Fira del To-
màquet o la Fira del Planter de 
Santa Eulàlia.

MEDI AMBIENT | RIERA

350 quilograms de 
residus recollits
El diumenge 13 de maig, Caldes 
de Montbui va celebrar l’activitat 
“Netegem la riera de Caldes”, acte 
obert a tot el públic voluntari adre-
çat a la cura i el manteniment de la 
riera de Caldes. 
La jornada va celebrar-se en el 
marc de l’acció comuna a tot Euro-
pa “Let’s Clean Up Europe”, que va 
tenir lloc  els dies 11, 12 i 13 d’aquest 
mes. A Caldes, una quarantena de 
persones, entre grans i petits, van 
sumar-se a la jornada, que va co-
mençar pels volts de les 9 hores i 
es va acabar cap a les 13 hores. Es 
va recollir una quantitat aproxi-
mada de 350 quilograms de resi-
dus, xifra semblant a la d’anteri-
ors ocasions. “Sobretot, ens vam 
trobar amb força envasos, plàs-
tics, ferralla i residus volumino-
sos, com cadires i un matalàs”, 
comentava Cristina González de la 
plataforma Grup de Defensa de la 
Riera de Caldes. Més de 200 acci-
ons de neteja es van registrar en el 
marc de la campanya global, així 
com l’organitzada a Caldes, amb 
el propòsit comú de conscienciar 
la ciutadania sobre la quantitat de 
residus que llencem de forma in-
controlada a la natura i promou-
re accions de sensibilització amb 
la recollida d’aquests residus abo-
cats il·legalment a l’entorn natural.  

La nova flota de vehicles municipals no contaminants es va presentar l’11 de maig al Parc de l’Estació. > AJ. CALDES

El present del futur sostenible 

Els vehicles elèctrics ja són un pre-
sent imperant a Caldes de Mont-
bui. En matèria de mobilitat soste-
nible, el consistori local ha adquirit 
una nova flota de vehicles de Zero 
Emissions que es destinaran a l’ús 
dels Serveis Territorials, la policia 
local i l’empresa pública calderi-
na Serveis Municipals. Amb la in-
corporació d’aquests nou vehicles 
–entre cotxes, motos, furgonetes 
i segways–, l’Ajuntament posa en 
marxa una campanya de substi-
tució de l’ús de combustibles tra-

MOBILITAT | SOSTENIBILITAT

Viatjar de manera gratuïta i il·limitada  
Núria González i M. Ángeles Lara són les primeres calderines que ja 
compten amb la T-Verda, la targeta que els permet viatjar de forma 
gratuïta i il·limitada durant tres anys en qualsevol mitjà de transport 
públic i dins de les sis zones tarifàries de l’àrea metropolitana. 
L’11 de maig, Joan Prat, director general de l’AMTU, acompanyat de 
l’alcalde de Caldes, Jordi Solé, va fer entrega de la T-Verda a les dues 
primeres usuàries de la vila termal. Des de la posada en marxa de la 
nova iniciativa, l’AMTU ja ha tramitat més d’un centenar de targe-
tes T-Verda, les quals són a l’abast del ciutadà que hagi desballestat 
un vehicle sense etiqueta ambiental i signi el compromís de no adqui-
rir-ne cap altre en els propers tres anys. Gràcies a la T-Verda, “acon-
seguim treure de la circulació vehicles contaminants i també es 
facilita la coneixença de la xarxa de transport públic que tenim”, 
explicava Prat. De moment, les sensacions dels usuaris són excel-
lents: “Animo a tothom que demani la targeta. És molt fàcil poder 
adquirir-la”, explicava una de les noves usuàries calderines, qui afe-
gia que “no només m’estalvio els prop de 100 € que em gastava al 
mes en transport públic, sinó també els costos del mateix cotxe”. 

TRANSPORT PúBLIC | T-VERDA

iniciativa del consistori permet no 
només “que la ciutadania es fami-
liaritzi amb aquest tipus de ve-
hicles, sinó que també contribu-
eix a la transformació energètica 
que necessita el planeta”, conti-
nuava Solé. Lluny de significar una 
acció puntual, el regidor de Govern 
Obert, David Través, feia constar 
“que es tracta d’una aposta de 
govern i de futur”, per això, quan 
s’hagin d’incorporar nous vehicles 
a la flota municipal, sempre seran 
d’emissió no contaminant. 

Una de les dues primeres calderines que ja fan ús de la T-Verda. > AJ. CALDES

dicionals per motors de càrrega 
elèctrica, sense emissions de par-
tícules contaminants i silenciosos, 
que contribueixen tant a la reduc-
ció de la contaminació ambiental 
com a l’acústica. Segons l’alcalde 
del municipi, Jordi Solé, “les ad-
ministracions han d’avançar-se 
als canvis i donar exemple, i és el 
que fem amb aquesta nova flota 
de vehicles 100% elèctrics, a 
més de situar-nos a l’avantguar-
da dels ajuntaments que aposten 
per la mobilitat sostenible”. La 

L’Ajuntament de Caldes adquireix una nova flota de vehicles elèctrics 
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L’empresari Marc Pujol, el 1r tinent d’alcalde Isidre Pineda i Jordi Salas. > CEDIDA

Premi a la intel·ligència empresarial

Engegada de motors de la tercera 
edició del certamen bianual “Nit 
de les idees, nit de les empreses”. 
L’Ajuntament de Caldes de Mont-
bui, des de La Piqueta, Desenvolu-
pament Econòmic Local, organitza 
una nova edició de la nit dedicada a 

EMPRESA | CERTAMEN

seves candidatures fins al 14 de 
juny i optar als premis dividits en 
cinc categories: millor idea jove; 
millor projecte emprenedor; mi-
llor iniciativa empresarial; millors 
iniciatives innovadores dins d’em-
preses, i l’emblemàtic reconeixe-
ment a les empreses centenàries. 
Algunes de les categories inclo-
uen premis de fins a 1.000 €. Per-
seguint el doble propòsit de reco-
nèixer l’excel·lència i la capacitat 
d’innovació del teixit empresarial 
local, així com d’afegir eines per a 
una eficient comunicació de grans 
projectes, l’edició d’enguany inclou 
un programa d’orientació i asses-
sorament als candidats sobre com 
impulsar i comunicar amb eficàcia 
les seves idees i projectes.  
Marc Pujol, propietari de l’imprem-
ta Cal·lígraf, guardonada durant la 
segona edició del certamen bianu-
al, serà membre del jurat enguany 
i anima l’empresariat a fer servir 
aquest esdeveniment com a “pla-
taforma de llançament de bones 
idees empresarials”. El lliurament 
de premis d’aquesta edició se cele-
brarà el divendres 29 de juny, a les 
20 hores, a Caldes Emprèn, nau si-
tuada al polígon de la Borda.

la intel·ligència empresarial calde-
rina, certamen en què s’atorguen 
premis a les millors idees, projec-
tes i empreses de la vila termal. 
Tots els projectes empresari-
als susceptibles de participar en 
el certamen poden presentar les 

tret de sortida a la 3a “nit de les idees, nit de les empreses”

NOTÍCIES BREUS

Sorteig de 2 entrades pel MotoGP

POLICIA LOCAL | TWITTER

La policia, també a la xarxa
La Policia Local de Caldes de Montbui estrena nou perfil a Twitter: @
PoliciaCaldesMo. En només tres setmanes des de la seva creació, ja 
compta amb 135 tuits publicats i prop de 200 seguidors. El nou per-
fil a Twitter significa una eina de comunicació i informació directa o 
immediata, que permetrà al cos de seguretat local donar consells de 
seguretat en funció dels esdeveniments, festes o activitats previstos 
al municipi, així com també consells de seguretat al domicili, mercats 
o zones comercials, consells per evitar els robatoris i poder gaudir 
d’unes vacances segures, informació relativa a incidències en la cir-
culació com talls de trànsit, avisos d’emergències i protecció o difon-
dre, també, intervencions dutes a terme a la vila termal. 

DEIXALLERIA | PrEmI

Per cinquè any consecutiu, el Consorci per a la Gestió dels Residus 
del Vallès Oriental organitza el sorteig de premis “Anar a la deixalle-
ria té premi”, que promou l’ús d’aquestes instal·lacions per augmen-
tar el nombre d’usuaris i els materials recollits. Des del 17 de maig 
el sorteig és actiu i s’hi podrà participar fins al 31 de maig. Totes les 
persones que facin ús d’aquestes instal·lacions, a qualsevol de les 
deixalleries de la comarca i durant aquest període de temps, podran 
participar en el sorteig. Enguany, el primer premi consta de dues en-
trades per al Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP 
2018, i el segon premi serà un val per valor de 100 euros a bescanviar 
per compres a la llibreria La Gralla de Granollers.
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PSC Caldes de Montbui

es del Govern municipal havíem detectat 
la necessitat de substituir part de la flota 
de vehicles de l’Ajuntament i Serveis Mu-
nicipals.
Totes les millores que iniciem estan basa-

des en les tres “E”: eficàcia, eficiència i efectivitat; aquest 
cop, però, hi hem afegit una quarta “E”: ELÈCTRICS!  
La flota ja compta amb nou vehicles elèctrics, entre els 
quals podem trobar turismes, furgonetes, una motocicle-
ta i un segway, que s’afegeixen a les tres bicicletes que ja 
es feien servir a l’Ajuntament.
Aquest, doncs, ha estat el tret de sortida amb el qual hem 
fet un salt quantitatiu en la utilització de models de trans-
port sostenible amb Zero Emissions.
Les administracions tenim la responsabilitat de donar 
exemple i fomentar la utilització de vehicles elèctrics per 
aconseguir una mobilitat més sostenible.
A més a més de la millora pel que fa a la reducció d’emis-
sions contaminants, aquest canvi repercutirà positiva-
ment en el cost de manteniment dels vehicles adquirits. 
Cal destacar que hem aconseguit que bona part d’aquests 
vehicles hagin estat subvencionats per altres administra-
cions fins a aconseguir la quantia de 24.500 €. 
Paral·lelament, l’Ajuntament i l’Electra Caldense Energia 
SA estem treballant per oferir quatre punts de càrrega 
de vehicles elèctrics per a la ciutadania. Aquests seran 
gratuïts durant un període de dos anys (dos a Les Cre-
mades i dos al Tint).
Alhora, també hi afegirem un carregador de bicicletes 
elèctriques que se situarà a la plaça de la Font del Lleó, 
just davant l’edifici consistorial. 
Cada dia som més a prop del poble que volem!

a gairebé un any que vàrem presentar una 
moció que es va aprovar al ple de l’Ajun-
tament i que va ser qui va marcar que els 
nous vehicles públics del nostre municipi 
havien de ser elèctrics i que necessitàvem 

anar renovant el parc actual cap a un parc de vehicles 
més ecològic de forma continuada fins a fer-lo totalment 
sostenible. De la mateixa manera proposàvem bonifica-
cions tarifaries pels cotxes ECO, que s’han aplicat a les 
actuals tarifes de les zones blaves. Lamentablement en-
cara no hem vist augmentar la quantitat de punts de re-
càrrega a Caldes pels vehicles elèctrics, una proposta que 
exigíem al consistori i entenem com a vital si realment 
pretenem promoure el transport ecològic. Esperem que 
en un futur, si realment l’ajuntament vol apostar pels ve-
hicles elèctrics, comenci a instal·lar punts de recàrrega, 
esperem que amb fonts d’energia sostenible i renovable. 
Aquesta setmana hem pogut veure l’alcalde presentar nus 
vehicles elèctrics de la policia i fa pocs mesos el nou au-
tobús urbà. Des del PSC esperem que se segueixi la vo-
luntat de la moció que vàrem liderar i que aquest ritme 
de renovació de vehicles no disminueixi per a aconseguir 
donar exemple amb una flota pública 100% sostenible no-
drida també amb energia verda.
I és que per molt que encara molts ho dubtin i fins i tot en 
la dificultat d’una oposició de majoria absoluta, qui ens 
prenem seriosament la política municipal portem propos-
tes que ajuden a poc a poc a fer de Caldes un lloc millor 
per viure. Sempre ho hem defensat i ho seguirem fent, el 
canvi i l’exemple ha de liderar-se des de les institucions!

a ràpida evolució tecnològica i la globalitza-
ció estan plantejant cada dia reptes nous. Un 
d’ells, la magnitud de la recollida i l’intercanvi 
de dades personals. Avui dia, tant les empreses 
privades com les autoritats públiques utilitzen 

dades personals en una escala sense precedents, a l’hora de re-
alitzar les seves activitats. L’aplicació de normes de protecció 
de dades comportarà múltiples novetats tant en l’àmbit privat 
com en el públic, i en aquest darrer, amb especial incidència 
en l’àmbit local. És per això que és necessari que els ajunta-
ments comencin a adoptar les mesures necessàries per com-
plir amb les previsions del Reglament General Europeu de Pro-
tecció de Dades, que hauran d’estar llestes per aplicar-se, a tot 
tardar, el 25 de maig de 2018. Des d’Units per Caldes exposem 
els 7 elements imprescindibles que han de tenir en compte els 
ajuntaments per donar compliment a les previsions recollides 
en aquest reglament europeu, aplicable en els propers dies:
1) Incorporació de nous drets: a la portabilitat, a la supressió, 
a la limitació de tractaments
2) Adaptació de formularis i tràmits en el procediment de re-
collida de dades.
3) Com obtenir el consentiment: de forma expressa i in-
equívoca.
4) Canvis en el model organitzatiu: adaptacions entre respon-
sables i encarregats de la recollida de dades.
5) Designar un delegat de protecció de dades (DPD).
6) Desaparició dels fitxers protegits per Registre de Tracta-
ment de Dades.
7) Análisi de riscos: obligació d’avaluació de l’impacte.
Les àrees més sensibles de protecció de dades en l’àmbit local 
són els serveis socials, el padró municipal, la gestió tributària, 
les publicacions d’actes, la policia local, el portal de transpa-
rència i accés a la informació pública, la gestió del personal ...

ualitat de vida també significa un poble més 
verd, on tothom pugui gaudir del contacte 
amb els elements naturals a prop de casa. 
Els espais verds urbans aporten valors eco-
lògics que són essencials per al poble, com 

ara la naturalitat, la biodiversitat, la complexitat i la con-
nectivitat, i valors socioculturals, com la salut, el benestar, 
la bellesa, el paisatge, la cultura i la facilitació de les rela-
cions socials. Aquests últims dies hem tingut accés al Pla 
director del verd urbà del nostre municipi realitzat per la 
Diputació, on es reflecteix que la situació actualment dels 
espais verds urbans (zones verdes, places, parcs, talus-
sus...) no és la més idònia, tant pel que fa a l’organització 
de la gestió com el seu estat actual. Les debilitats més im-
portants, entre d’altres, és que només un 26% de l’arbrat 
viari està avaluat com a normal, un 53% presenta símpto-
mes d’alteracions greus i un 21% presenta alteracions molt 
greus. Molts dels problemes actuals que s’observen, espe-
cialment en l’arbrat viari, tenen el seu origen en una ina-
dequada elecció de l’espècie i això comporta molt sovint 
conflictes i un elevat cost de manteniment. La vegetació 
en general presenta símptomes d’estrès hídric pel tipus de 
vegetació emprada i la manca de reg. Des del nostre grup 
no acabem d’entendre què està passant, ja que volem re-
cordar que fa uns anys els responsables tècnics van fer un 
informe on asseguraven que tots els espais verds urbans 
del municipi tenien reg automàtic i semiautomàtic; si més 
no, curiós...! Hi ha una deficiència en la selecció de les es-
pècies, ja que només un 20% de l’arbrat actual es consi-
dera adequat per viari. El 44% dels carrers arbrats tenen 
una vorera no apta (amplada < 2,5 m) per a la plantació 
d’arbrat; la poda de l’arbrat viari la fa una empresa ex-
terna amb un cost anual de 95.923,52 €. Cal demanar res-
ponsabilitats als responsables d’aquesta àrea, ja que la si-
tuació dels espais verds urbans i l’arbrat viari empitjoren 
cada any que passa.

o al 155 n el seu discurs, el president Torra va rei-
vindicar una “nació plena, lliure, pròspera, 
que garanteixi el benestar al conjunt de tots 
els ciutadans”, tot remarcant l’objectiu de 
fer una “República de tots, un espai on tot-

hom guanyarà drets i ningú no en perdrà i on els ciuta-
dans siguin lliures i iguals, no subordinats, no dominats, 
apoderats i participatius”.
Va insistir en la defensa dels drets polítics i la democrà-
cia i amb una especial reivindicació dels drets socials. En 
aquesta línia, Torra va remarcar “l’excepcionalitat del mo-
ment d’una legislatura que estaria marcada per la provi-
sionalitat, la responsabilitat dels membres del Govern, 
el diàleg i la recuperació de la vida”. En aquest sentit, va 
refermar l’aposta pel diàleg com l’única via per solucio-
nar “aquesta situació i que l’Estat espanyol afronti aquest 
debat reconeixent Catalunya com un subjecte polític”.
Tal com va explicar Quim Torra, un dels punts clau 
d’aquesta XII legislatura ha de ser el procés constituent, 
que ha d’ajudar a “restituir les nostres institucions i re-
cuperar la democràcia en la seva màxima expressió: l’ela-
boració d’una Constitució”.
Finalment, va garantir que el Parlament treballarà per 
tirar endavant lleis justes que ajudin i defensin totes les 
persones, que promoguin la igualtat, la prosperitat i la sos-
tenibilitat. En aquest sentit, va anunciar que el Parlament 
treballarà per recuperar les 16 lleis suspeses pel Tribu-
nal Constitucional, “algunes d’aquestes aprovades amb el 
vot favorable del PP”, com la Llei de protecció del dret a 
l’habitatge o la Llei d’accés universal a la sanitat pública.

Llibertat Presos Polítics Quim Torra, 131è president de la 
Generalitat de Catalunya

PDeCAT Caldes de MontbuiCUP-Som CaldesERC Caldes de Montbui
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Objectiu zero emissions 

Caldes un lloc millor per viure Els impactes del nou reglament de 
protecció de dades en ajuntaments

Un poble més verd
PPC Caldes de MontbuiUnits per Caldes

* Aquest és l’escrit corresponent al Calderí del 8 de maig, 
perquè no hem disposat de l’actualitzat per a aquesta edició
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Somiatruites   “Comandos”  nocturns  i  resposta  popular  diürna

> Domènec Sánchez Riera    > Joaquim Campistron

D’entrada us demano perdó, per-
què pot semblar que vaig a explicar 
coses personals; res més lluny de 
la realitat, el que passa és que, per 
entrar en matèria, he hagut d’em-
prar la primera persona, i com que 
d’aquestes –de persones, vull dir– 
n’hi ha per sort de sensibles i som-
niadores com el sotasignat, i que 
com ell tampoc veuran mai la trui-
ta feta, és per tots nosaltres que se-
gueixo amb el relat...
A casa venim de “pixa-pins” o de 
“Can Fanga”, si bé fa quasi cin-
quanta anys que ens movem per 
terres calderines; vint-i-cinc dels 
quals fixs, o sigui, empadronats. 
Com que de sempre m’han agra-
dat les relacions humanes i soci-
als, he trobat la manera de fer-me 
amistats, moltes d’elles, de Caldes 
i de soca-rel. Aquesta situació és 
divertidíssima, perquè entre ells, 
quan es posen a recordar temps 
passats, apareixen personatges 
moltes vegades amb sobrenom, se-
guits de l’anècdota que faci al cas...: 
“si hom, aquella mossa que anava a 
ballar a..., que la seva mare treba-
llava al ‘Torra’ i el seu pare al ‘Bo-
nastre’; si hom, que amb el temps 
se’n  van a viure a Sant Feliu de Co-
dina... Ah! vols dir la ‘sigaleta’, una 
mica llençadeta, ella, però això sí, 
molt neta...” Perdoneu però jo en 

aquestes converses soc l’home més 
feliç del món.
Bé, com a introducció, Déu n’hi do, 
oi? 
El cas és que aquest matí, dins del 
recorregut que fem la colla petita 
dels Ben Trempats, parem davant 
de l’aparcament del restaurant del 
Remei, i en aquestes que, repeteixo, 
a aquest “somiatruites” que de tant 
en tant us “matxaca” amb els seus 
escrits se li ha representat el lloc 
com si fos un segle abans; recor-
deu  el quadro del MENÚ DELS 4 
GATS’ d’en Picasso...?, doncs això.  
“Que bonica fora la vida sense el 
patró ‘DINERS’”.
El cas és que sense saber ni qui és 
el propietari, deixant de banda in-
teressos i afers econòmics que tot 
ho compliquen, saben que el que 
m’imagino només és un somni, 
sense idea de res, com molts cops 
fan els poetes. Veig l’edifici recons-
truït pel Municipi, d’estil moder-
nista, per descomptat; el lloc s’ha 
convertit en centre de reunió i ter-
túlies per a l’ús i fruïció dels calde-
rins/es (obligat políticament), amb 
la seva cafeteria i les taules rodo-
nes de marbre i, per descomptat, 
els tres peus de ferro forjat. Al bell 
mig, una glorieta o “celador”, com 
en diuen els castellans; el terra uni-
forme amb alguna llamborda testi-
monial; tota la zona enjardinada i...
Ostres! he tornat a la realitat; si per 
no tenir no tinc ni els ous per batre, 
quin c... de truita havia de fer.
Vos saluda aquest calderí d’adop-
ció, enamorat d’aquesta terra.

“Tirititot-tit”. Em sona el mòbil. 
És 18 de maig, prop de 2/4 de 9 
del matí. L’obro, i plaf: dues fotos, 
l’una d’un pas de vianants tonejat 
i l’altra amb la barana de la plaça 
de l’Àngel nua. No és que tingués 
calor i s’alleugerís de roba, és que 
aquesta matinada ha sofert l’agres-
sió d’uns encaputxats. M’ha vingut 
a la ment aquelles fotos dels camps 
d’extermini nazis on s’hi veuen els 
deportats només amb la pell i l’os, 
sense cap peça de roba i morts 
de fred. Com és que hi he pensat? 
Algú m’ho pot aclarir? 
Ho fan a molts pobles. No són de 
la mateixa població, venen d’una 
altra per no ser identificats, i pel seu 
modus operandi tot fa pensar que 
van a sou i a “destajo”. Duen la cara 
tapada i diuen que ho fan per man-
tenir Catalunya neta, però l’embru-
ten amb frases i expressions plenes 
d’odi. El que ells anomenen brutícia, 
d’altres en diem clam pels drets hu-
mans; el que ells qualifiquen d’orgull 
patriòtic, d’altres sabem que es trac-
ta d’imposició amb petja de bota; 
manu militari, vaja.   
No passen ni cinc minuts i... “tiriti-
tot-tit, tirititot-tit...”. Els mòbils co-
mencen a treure fum. S’hi afegei-
xen les fotos dels murals del carrer 
Montserrat i de la baixada a la zona 
esportiva, maculats amb expressi-

ons amarades d’odi. El clam és unà-
nime: sant tornem-hi. Només cal 
un quart d’hora per organitzar-se 
i quedar. És que els catalans fem 
coses, i tal com va postil·lar una 
participant a la trobada dels dime-
cres a la plaça de Catalunya, “i fins 
i tot en Rajoy ho sap”. 

Els missatges de Whatsapp mos-
tren estupefacció, nervis, ràbia 
continguda, conya mordaç..., però 
no hi veig odi. Fins i tot, hi ha al-
guna crida a la calma i la intel-
ligència, tot recordant-nos que 
Espanya també són els camperols 
que ocupen finques, i Miguel Her-
nández, i Blas Infante.
A la tarda es fa palesa la resposta 
popular. Una estona abans, troba-
da al centre d’operacions. Tres que 
tiben, un que fa anar les tisores per 

fer tires, i l’altre que s’ocupa d’api-
lar-les i comptar-les. Tot això, men-
tre es comenta, es xerra, es com-
parteix. A l’hora convinguda, ens 
dirigim cap al punt de trobada. Allà 
s’espera el gruix del grup, i en un 
tres i no res es torna a embellir les 
barres omplint-les amb el color que 
crida a favor dels drets humans i el 
retorn a casa dels presos polítics. La 
il·lusió i les ganes contagien un es-
pontani que prenia una birra amb 
els amics. Amb tires a les mans s’en-
fila a la font i a l’arbre perquè també 
cridin. Agraïts pel gest i satisfets, 
carretera avall i escala en mà, els 
toca el torn als fanals. 
Ells, encaputxats i a les fosques; 
nosaltres, a cara descoberta i de 
dia perquè no som mercenaris. Per 
comparació ideològica i conceptu-
al, la ment se me’n va cap a una ex-
posició referent a la salvació que fa 
l’apòstol Pau (2a Corintis 3), en què 
contraposa la desubicada valora-
ció de l’observança ritual de la Llei 
messiànica en front de l’eficàcia de 
l’Evangeli. Dels observants legalis-
tes de la Llei diu que tenen la ment 
endurida pel vel que hi ha als seus 
cors, mentre que dels eficaços diu 
que van amb el rostre descobert per 
tal de cercar la veritat. El que passa 
en l’àmbit espiritual també es pot 
veure en qualsevol altre. Els censu-
radors no són creatius; només saben 
tatxar, tapar i embrutar el que fan 
els altres. Nit i dia, tenebres i llum.
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La 21a edició del festival de titelles romà martí repeteix èxit de participació malgrat la pluja del cap de setmana

l festival titellaire 2018 ha 
sabut vèncer la pluja. En-
cara que més del 50% dels 
espectacles del certamen 
en homenatge a Romà 

Martí han estat passats per aigua, tots 
aquells amb ganes de somniar no han 
fallat. Manel Ricard, director artístic 
del Festival de Titelles Romà Martí de 
Caldes de Montbui, ha valorat positi-
vament la 21a edició: “Ha anat de me-

Titelles resistents a l’aigua

E
Marta Puigdueta

tacles d’aquest festival referent en el 
món titellaire. Aquells que van tenir la 
sort de conèixer en Romà Martí estan 
d’acord en el fet que “estaria molt or-
gullós de veure on ha arribat el fes-
tival; tothom que pertany al ram hi 
ha passat”.

PROGRAMACIÓ 2018: EQUILIBRI 
ENTRE TRADICIÓ I INNOVACIÓ
Els espectacles d’aquesta edició del 
festival han seguit l’essència dels dar-
rers vint anys: innovació sense perdre 
la tradició. Les onze companyies han 
presentat propostes molt diverses, 

Titelles Naip va organitar un taller per a famílies dissabte al matí a la plaça 11 de setembre. > Q. PASCUAL

ESPECTACLES | PER A TOTA LA fAMÍLIA

ravella exceptuant la climatologia. 
Hem patit per poder col·locar tots els 
artistes i hi ha hagut persones que 
s’han quedat fora de les representa-
cions per manca d’espai”.

Els matins del 19 i 20 de maig 
s’han pogut fer al carrer amb un am-
bient festiu i familiar a la plaça Can 
Rius i a la plaça Onze de Setembre. En 
canvi, les tardes han estat a porta tan-
cada entre el Casino i la Sala Noble de 
Can Rius.

Ara bé, això no ha aturat milers 
de persones d’arreu del territori català 
de venir a Caldes per veure els espec-

però totes compartien un nexe d’unió: 
la funció dels titelles i de tot art, anar 
a contracorrent i exercir com a eina 
de crítica social. La companyia Holo-
qué va presentar un dels espectacles 
més innovadors del certamen. Hakan 
i el seu viatge per recuperar la llum és 
una representació única a Europa per-
què combina el teatre d’objectes amb 
els hologrames.

El públic va haver d’entrar en un 
teatre amb capacitat només per a 16 
persones i deixar-se endur dins del 
món dels somnis. La tècnica dels ho-
logrames va resultar la clau per com-
binar el món físic amb el món oní-
ric. Les localitzacions emblemàtiques 
també van acollir espectacles com el 
de la companyia Matito, titulat Mati-
to i les seves aventures quan intenta 
no fer res, executat amb els titelles de 
tota la vida però sense ser carrincló. 
A més, al festival hi ha hagut espai per 
als tallers en família, un espai de col-
laboració entre avis, pares i fills per 
donar vida a un objecte en comú.Els 
més petits es van poder endur una jo-
guina a casa feta de material reciclat.

EL PÚBLIC CALDERÍ, VALLESÀ, 
BARCELONÍ I D’ARREU
El Festival de Titelles Romà Martí ha 
portat milers de persones a Caldes 
de Montbui. La motivació comuna ha 
estat una bona excusa per descobrir la 
vila termal i passar una estona agra-
dable amb la canalla i tornar a ser pe-
tits. Molts asseguren que ho van sen-
tir per la ràdio i ja coneixien el poble 
per les activitats per a nens que s’hi 
fan. Visitants, curiosos i calderins han 
omplert les places del poble a vessar 
durant els matins, i a les tardes han 
fet cua per accedir a les ubicacions al-
ternatives en cas de pluja. L’any 1993 
titellaires d’arreu de Catalunya es van 
trobar a Caldes de Montbui per actuar 
en homenatge al titellaire Romà Martí, 
que es trobava en un estat molt avan-
çat de la seva malaltia. Així va néixer 
aquest festival, que continua avui amb 
empenta per tirar endavant sense obli-
dar l’origen.

L’esdeveniment titellaire respecta 
la seva essència: posar en valor l’ofici i 
reconèixer la qualitat artística del sec-
tor, familiar, de carrer i gratuït. En defi-
nitiva, sembla que els titelles seguiran 
omplint de somnis els pulmons de tots 
aquells que s’acostin a la vila termal.

Més del 
50% dels 
espectacles 
han patit la 
pluja del cap 
de setmana

El pròxim 31 de maig s’inaugurarà a la Sala Delger l’exposi-
ció dels treballs que els alumnes de 3r i 4t d’ESO i de batxille-
rat han fet durant aquest curs a l’Escola Taller d’Art Manolo 
Hugué. Els joves han treballat les disciplines d’expressió plàs-
tica com dibuix, pintura, escultura, gravat i fotografia, amb 
el tema de la representació de la figura humana des de dife-
rents mirades. La mostra podrà visitar-se fins al 17 de juny.

L’art de la figura humana 12a Trobada de Música a les Mans
El proper dia 26 de maig Caldes acollirà la 12a Trobada de Música a les 
Mans, organitzada per l’ONCE, i enguany l’Escola Municipal de Mú-
sica Joan Valls en serà l’amfitriona. Aquesta activitat s’adreça a joves 
músics amb discapacitat visual que, durant la jornada, podran compar-
tir amb familiars i amics els diferents tallers que s’han preparat per a 
aquesta ocasió, una visita guiada per Caldes i, a les 18 hores, el concert 
que tancarà la trobada al Casino de Caldes. 
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La directora de Thermalia, Anna Monleón, durant la performance ‘La força de l’amistat’. > CEDIDA

Redescobrint el patrimoni de 
Caldes de Montbui amb art efímer
Coincidint amb la Nit dels Museus, el dissab-
te 19 va començar al Museu Thermalia “Me-
diant Manolo” i “La força de l’amistat”, les 
dues primeres sessions de la REMIAU, una 
proposta de dinamització cultural que ofe-
reix una nova mirada als espais patrimonials 
de Caldes de Montbui a partir d’intervenci-
ons artístiques de caràcter efímer. Es tracta 
d’un cicle de cinc jornades que s’allargaran 
fins al 27 de juliol i en les quals es presenta-
ran projectes artístics creats específicament 
per als espais que els acullen. D’aquesta ma-
nera, el Museu Thermalia recupera el propò-
sit pel qual en el seu dia va néixer la mostra 
d’art urbà MIAU –que es va celebrar entre 
el 2009 i el 2014–, i converteix l’espai públic 
en plataformes d’interacció i diàleg entre el 
lloc, l’obra, l’artista i l’espectador. Aquesta 
experiència interactiva entre l’espai, l’art i 
la mirada es farà a través de diferents instal-
lacions artístiques i performances.
“La mostra MIAU era un projecte que 

THERMALIA | REMIAu

Nou lloc i format de l’Aplec de la Sardana de Caldes

L’Orquestra Municipal comença a prendre forma

Després de 38 anys compartint aplec amb 
les poblacions de Palau-solità i Plegamans 
i Sentmenat a Torre Marimon, per primera 
vegada aquest any 2018 es prepara un for-
mat anual, on la vila calderina en serà l’ab-
soluta protagonista seguint amb la tradició 
de promoure la dansa tradicional catalana. 
Dissabte, 26 de maig, a les 17 hores es viurà 
la novetat d’enguany: l’actuació de dues co-
bles, ja que la Comissió d’Aplecs Sardanis-

tes ja ho considera aplec, quan abans aques-
ta denominació era a partir de tres cobles. 
Amb la intenció d’apropar l’Aplec a tots els 
calderins i ajudar a tenir un bon èxit de par-
ticipació, la ubicació per aquest any 2018 
serà el parc de l’Estació i no el parc de Can 
Rius. Durant la ballada es podrà participar 
en diferents sortejos de productes calde-
rins cedits per algunes empreses i entitats 
del poble.

L’ambició de l’Escola Municipal de Músi-
ca Joan Valls de poder formar una orques-
tra municipal ja podem dir que és una re-
alitat. Aquesta iniciativa compta amb la 
col·laboració de la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament i també amb la implica-
ció de l’AMPA de l’escola, que ha donat su-
port econòmic i ha fet possible la viabili-
tat del projecte. La directora de l’escola, 
Montserrat Pieres, va explicar la inquie-
tud de donar sortida als alumnes dels ins-
truments de corda i vent sota la direcció 
d’un professional. L’encarregat de la direc-

TRADICIÓ | SARDANES

creiem que en els seus orígens ja havia 
complert el seu principal objectiu, posar 
en valor l’aigua termal i posar èmfasi en 
activitats artístiques efímeres en punts 
patrimonials com el safareig de la Por-
talera”, explica el regidor de Cultura i Pa-
trimoni, Isidre Pineda. Al recuperar-se els 
banys públics amb el safareig de Santa Es-
perança, “aquest objectiu ja s’havia com-
plert”. Per això, es van replantejar les ac-
tivitats del MIAU i per això és va convertir 
en la REMIAU.
El concepte que unirà tots els projectes 
serà la memòria, i els espais seran el ma-
teix Museu Thermalia, el Museu Delger, el 
Safareig de la Canaleta i el Safareig de la 
Portalera. L’entrada a totes les activitats, 
pensades per a un aforament de 20 perso-
nes, és gratuïta i l’aforament és limitat. Per 
això, cal enviar nom i telèfon i el nom de l’ac-
tivitat que interessa a MIAUthermalia@cal-
desdemontbui.

MúSICA | EMM JOAN VALLS

Ballada de sardanes durant l’Aplec del passat 2017. >  AgrUPACIó SArDAnIStA CALDErInA

ció de la nova orquestra és Miquel Massa-
na, format en direcció per l’Esmuc i guar-
donat amb diferents premis. 
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Imatges de la final i la posterior celebració del títol de campió d’Espanya amb la selecció Catalana a Cantàbria. > A. SAn AnDréS

Clàudia Heredia, Marta Bejar i Sergi Benito, tres alumnes de 
l’escola Kiap d’arts marcials de Caldes, van guanyar la medalla 
d’or en el Campionat de Catalunya Promoció Júnior del passat 
6 de maig: Heredia, en semipesat femení de 63-68 kg; Bejar, en 
pesat femení de més de 68 kg, i Benito, en semipesat masculí 
de 73-78 kg. D’altra banda, Joan Reche, també alumne de l’es-
cola, va guanyar el bronze en superlleuger masculí de 59-63 kg. 

Tres ors i un bronze en arts marcials Campions de Catalunya de Mitja Marató
Els atletes Manolo Romero i Mercè Puigdueta, ambdós representants 
de la secció d’atletisme del Club Natació de Caldes, van quedar en pri-
mera posició en les seves respectives categories en la 34a Mitja Marató 
celebrada el passat 29 d’abril a Sant Cugat del Vallès. Els dos calderins 
van aconseguir proclamar-se campions de Catalunya: Manolo Romero, 
amb un temps final d’1 hora i 28 minuts; i Mercè Puigdueta, per la seva 
banda, amb tan sols 1 hora i 35 minuts. 

Amb només 11 anys ha aconseguit proclamar-se campió d’Espanya de futbol sala 
amb la selecció catalana i fiançar-se com a titular a l’equip Catgas Santa Coloma

les societats modernes 
estem acostumats a va-
lorar els èxits aconse-
guits en edat adulta, mol-
tes vegades menystenint 

i no gaudint suficientment els reptes 
en edat infantil. No és el cas, però, de 
Naïm Ràfols (Caldes, 2006), que s’ha 
convertit en una de les majors prome-
ses del futbol sala nacional, després de 
guanyar el Campionat d’Espanya amb 
la selecció catalana.

El Naïm és un jugador versàtil 
que pot jugar de tancament o ala, tot 
i que, com explica, “puc jugar també 
de pivot”, mentre que la seva mare afe-
geix que “és un jugador molt versà-
til, ja que juga amb les dues cames”. 
El petit va començar en el futsal amb 
només quatre anys, potser per la influ-
ència sistèmica familiar, ja que els seus 
pares també van ser jugadors: el pare, 
de veterans al Caldes, i la mare, al con-
junt francès del Le Neubourg, a Nor-
mandia. 

Els primers passos del petit juga-
dor van començar al CN Caldes, on va 
descobrir els secrets del futbol, com-
binant l’esport amb classes de piano, 
una de les altres passions del jugador 
del CatGas Santa Coloma. Aviat va co-
mençar a despuntar per la seva visió de 
joc, una qualitat que no va passar desa-
percebuda per l’extensa xarxa de scou-
ters de diversos equips. Un d’ells va ser 
el CFS Manent de Santa Coloma.

“El futbol gran, m’agrada veu-
re’l, però no jugar-hi. El futsal és 
més tècnic i em diverteixo més” ma-
tisa el Naïm, que sorprèn pel seu caràc-
ter centrat i concís, tot i tenir només 11 
anys. El seny regeix la carrera esportiva 
d’aquest futbolista, que sap fer del sa-
crifici una virtut. “Ell és molt més tèc-
nic, el seu germà és més golejador” 
explica la seva mare, Isaura. L’Akim, 
amb un any més que el Naïm, és pivot 
al FC Barcelona, el màxim rival del Fut-
bol Sala Garcia a Catalunya. Tot i que 
li costa reconèixer-ho, l’Akim és un mi-
rall per a ell i un exemple a seguir, i so-
vint intercanvien consells de jugades. 
“L’esport és pràctica i poca cosa ens 
podem ensenyar parlant, tot i que 
moltes vegades ho fem” explica sota 
la mirada de la seva mare, que ha de 
recórrer més de 100 km de cotxe per 
portar a entrenar els seus fills: “és sa-
crificat fer-ho, però només veure la 
felicitat dels teus fills, val la pena. 
Creiem que practicar esport és to-
talment necessari per als nens, però 
sempre sense deixar de banda els es-
tudis”. Un tema que ha de portar en 
perfectes condicions, ja que la majoria 
de planters dels equips d’elit de futsal 
demanen que els resultats acadèmics 
siguin bons per poder continuar a les 
seves files.

Del Manent, on va aconseguir 

Naïm Ràfols, un
campió amb seny

A
Albert San Andrés

CatGas” confessa el Naïm, que sap el 
que és sacrificar-se per l’esport, tot 
i la seva curta edat. “El codi de con-
ducta del club s’ha de respectar ín-
tegrament” explica la Isaura, mentre 
afegeix que “ell és conscient que es 
perdrà coses de la vida diària, que els 
seus companys de classe tenen com a 
normals”. No és fàcil ser jugador d’un 
equip d’elit, però el Naïm ho accepta 
sense discussions i entén el rol que ha 
de tenir i els sacrificis a fer. 

Amb Ricardinho i Adrián Alonso 
‘Pola’ de l’Inter Movistar com a refe-
rència, el petit dels Ràfols no amaga la 

FUTSAL | CAMPIó D’ESPANyA

la lliga, el pas lògic era l’equip veí del 
CatGas, on va arribar fa una tempora-
da. L’impuls del futsal a Santa Coloma 
la converteix en una de les ciutats pio-
neres i amb més nivell en l’esport, d’en-
çà que l’Indústries Garcia es va fundar 
el 1975. Ja consolidat a la catalana, on 
va perdre el Campionat d’Espanya con-
tra Cantàbria sent jugador del Manent, 
el calderí conservava el lloc després de 
fitxar pel seu nou equip, i es va erigir 
també com una de les referències del 
joc dels blanc-i-blaus.

“M’agradaria arribar a ser ju-
gador professional de futsal amb el 

Ràfols es va 
proclamar campió 
d’Espanya de 
futbol sala amb la 
selecció catalana 
aleví a Cantàbria

“El futbol gran, 
m’agrada veure’l, 
però no jugar-hi. El 
futsal és més tècnic i 
em diverteixo més”.

Naïm Ràfols

seva admiració per Cristiano Ronaldo 
i Andrés Iniesta, dos jugadors comple-
tament diferents, però de perfil tècnic 
com ell. Fins a tal punt arriba la seva 
fam de tecnificació, que no descarta ser 
enginyer quan sigui gran, amant com és 
de la ciència.

L’èxtasi va arribar el passat 27 
d’abril, a Piélagos (Cantàbria), quan 
l’equip del Naïm va aconseguir superar 
la selecció d’Aragó a la final del Campi-
onat d’Espanya, després d’un contun-
dent 8-1. Un èxit del qual ha de saber 
gaudir abans de créixer i poder-ho fer 
com a professional. 
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RESuLTATS ESPORTIuS 28-29 D’ABRIL

HOQUEI | OK LLIgA

FUTBOL | TERCERA CATALANA

FUTSAL | DIVISIó D’hONOR

Pas de gegants cap a la CERS

Empat amb el Montmeló

Opció d’ascens per a les femenines

El Recam Làser Caldes va fer un gran pas per 
estar la propera temporada a la Copa CERS. Els 
calderins van guanyar l’últim partit celebrat el 
passat 5 de maig amb el CP Voltregà: 2-4 . Dinà-
mica més que positiva amb 4 victòries en els úl-
tims 5 partits i 3 victòries seguides a casa. 

La final del darrer partit disputat pel CF Caldes 
el passat 10 de maig es va traduir en un empat 
d’1 a 1 contra el CF Montmeló. Kevin Caballe-
ro va marcar en un partit molt igualat en què 
el porter calderí va fer grans intervencions. De 
tota manera, l’ascens ja és una realitat. 

Tot i que el sènior masculí va guanyar el partit con-
tra el CFS Premià de Dalt (4-3), els calderins ja no 
poden optar a l’ascens de categoria. Les femeni-
nes, en canvi, van guanyar el partit amb el Tortosa-
Ebre, CF (0-12)  i l’Estelvallseca (4-3). Han quedat 
en 2a posició i queden en plaça d’ascens a divisió 
de plata estatal, a falta de l’últim partit.  

BÀSQUET | SEgONA CATALANA

Ascens femení a Primera Catalana
En la jornada del cap de setmana passat, l’equip 
masculí va perdre contra Berga en el darrer par-
tit (61-45), però per altres resultats queda en 
10a posició i evita la promoció a descens. Les 
femenines van guanyar a l’Hospitalet B (65-56) 
i, per altres resultats favorables, promocionen 
per l’ascens a Primera Catalana.

CLASSIFICACIONS

Quim Ruiz ha defensat amb passió els colors del 
Caldes aquests últims quatre anys. > t. CAnYAmErAS

El pròxim diumenge 3 de juny tindrà lloc la 1a edició 
de la passejada popular organitzada pel CN Caldes: la 
Ronda del CN Caldes. L’activitat començarà pels volts 
de les 7.30 hores des del complex esportiu de Les Cre-
mades, i amb una distància de 12,4 quilòmetres els par-
ticipants inscrits gaudiran d’una ruta circular per l’en-
torn de la muntanya del Farell. Per a aquesta primera 
edició, l’organització ha previst una participació mà-
xima de 300 participants, els quals s’han d’inscriure 
posant-se en contacte amb el CN Caldes abans de l’1 
de juny. Finalitzada l’activitat, els participants podran 
gaudir d’un bany refrescant a les piscines del complex. 

PASSEJADA | CN CALDES 

Quim Ruiz s’acomiada
El CF Caldes, ja ascendit a Segona Catalana, va dir 
adeu el passat diumenge al seu capità Quim Ruiz 
amb un petit homenatge abans del partit que va gua-
nyar al Sant Celoni (3-0). El central marxa del club 
de la vila termal després de quatre temporades en 
què ha exercit de jugador del primer equip i d’en-
trenador i coordinador de futbol base. “Estic molt 
emocionat d’haver viscut aquests quatre anys a 
Caldes, és impossible escollir un moment o una 
persona’’, destaca Quim. > TONI CANYAMERAS 

FUTBOL | TERCERA CATALANA

1a edició de la Ronda

HOQUEI
oK Lliga  · J 29

CLASSIFICACIÓ PT

Arenys - Asturhockey 4 - 5
Vendrell - Palafrugell 3 - 2
Alcoi - Igualada 1 - 3
Lloret - girona 6 - 4
Caldes - Noia 2 - 1
reus - Vic 9 - 4
Barcelona - Voltregà 5 - 5
Liceo - Lleida 3 - 5

fC Barcelona Lassa 76
Coinassa Liceo HC 68
reus Deportiu La fira 67
CE noia freixenet 53
ICg Software Lleida 49
Igualada Calaf grup HC 47
Citylift girona CH 44
CP Voltregà 41
CE Vendrell 41
CH Caldes Recam Laser 41
Enrile PAS Alcoi 31
Club Patí Vic 30
CH Lloret Vila Esportiva 30
CE Arenys de munt 16
CH Palafrugell 15
Asturhockey CP 11

FUTBOL
3a CAtALAnA · grUP 9 · J 33

CLASSIFICACIÓ PT

Sta Perpètua - Llinars 1 - 4
Sta Eulàlia - Bigues 1 - 2
Ametlla - montcada 1 - 2
Palautordera - Canovelles 2 - 2
torreta - montmeló 0 - 3
Vilamajor - Vilanova  1 - 2
Sarrià - Vallès 3 - 3
Lourdes - Lliçà  4 - 4
Caldes - St. Celoni 3 - 0

Caldes Montbui CF A 85
Lliçà de Vall Cf A 68
montmeló UE Cf A 66
Sant Celoni UE A 65
Sta maria montcada 59
Canovelles UE A 57
La torreta Cf A 54
Vilanova Vallès Cf A 54
Cf Sta Perpètua A 50
Lourdes UD A 46
Sarrià CP B 45
Llinars CE A 40
Vallès CAt A 30
Sta Eulàlia ronçana  29
Vilamajor Cf A 27
Palautordera Cf A 24
Ametlla AEC A 18
Bigues CE A 18

FUTBOL SALA M
Divisió d’Honor · grUP I · J 25

CLASSIFICACIÓ PT

Premià - St Andreu 4 - 6
Arenys M - Caldes -
montseny - rubí 11 - 0
floresta - Arenys fr. 7 - 3
Can Calet - Centelles 4 - 4
Barnasants - riudellots 3 - 3
Pineda - Parets 5 - 4

Barnasants fSC A 59
CfS Arenys de munt A 56
Jamones Centelles AE A 48
Barri Can Calet CfS A 42
CN Caldes FS A 39
Pineda de mar fS A 38
St Andreu Sagrera A 37
olímpic floresta B 34
Parets fS A 31
montseny CECD A 30
futsal frankfurt Arenys A 25
CfS Premià de Dalt A 23
riudellots ACE A 22
rubí CEfS A 14

FUTBOL SALA F
Divisió d’Honor · grUP I · J 25

CLASSIFICACIÓ PT

Sabadell - St Vicenç 3 - 4
Caldes - Vallseca 4 - 3
Altafulla - tortosa -
Salou - Les Corts 1 - 9
ripollet - mataró 5 - 4
Jesús maria - Esplugues 3 - 6
Catgas - Hospitalet r

ripollet fS A 59
CN Caldes FS A 52
Estel Vallseca A 50
Les Corts UBAE AE A 42
futsal Aliança mataró 39
Penya Esplugues AE B 38
Jordi torras St Vicenç 36
Altafulla fS A 35
Jesús maria CE A 22
Salou CfS A 21
Catgas Energia 19
fS Sabadell femení B 16
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 30

CLASSIFICACIÓ PG PP

Vaillant - St Quirze 52 - 57
St Jordi - morell 65 - 63
Berga - Caldes 61 - 45
St Pere - Valls 63 - 77
reus - Salou 75 - 50
Cerdanyola - Artés 58 - 52
matadpra - St nicolau 62 - 45
Vilatorrada - St Cugat 83 - 65

CB Vilatorrada 24 6
CB Valls BnA 24 6
CB Cerdanyola 23 7
CEB St Jordi A 20 10
manyanet reus A 16 14
CB Artés B 15 15
QBasket St Cugat 14 16
Vaillant ASfE 14 16
Bàsquet Berga 13 17
CN Caldes A 13 17
CB morell A 13 17
CB matadepera 13 17
CB Salou B 13 17
St Quirze BC B 9 21
CB St Pere 9 21
CE St nicolau B 7 23

BÀSQUET F
2a fEmEnInA · grUP III · J 30

CLASSIFICACIÓ PG PP

terrassa - Esplugues 69 - 53
St Jordi - Barça  57 - 54
neus - Pia Sabadell 52 - 57
Badalona - Cornellà 72 - 63
AESE - St nicolau 69 - 56
Caldes - Hospitalet 65 - 56
Collblanc - Llefià 58 - 98
St Quirze - ripollet 57 - 71

CB nou Esplugues 24 6
AESE A 23 7
CN Caldes 22 8
Barça CBS B 22 8
CEJ L’Hospitalet B 22 8
CEB St Jordi 21 9
CB ripollet 18 12
CE St nicolau B 16 14
Cn terrassa B 13 17
Bàsquet neus A 12 18
Bf Cornellà 11 19
B Pia Sabadell 11 19
UB Llefià A 11 19
Badalona A 8 22
AEC Collblanc A 4 26
St Quirze BC 2 28

El Recam Làser Caldes va sumar, dissabte passat, una nova victòria des-
prés de guanyar per 2-1 al Noia Freixenet a la Torre Roja. Els calderins 
allarguen la bona dinàmica i sumen ja 5 victòries en els últims 6 partits. 
El partit va estar molt igualat tot i que el Noia va gaudir de més possessió 
de pilota i més ocasions de gol, amb una defensa molt avançada durant 
gran part del partit. Tot i això, el primer temps va finalitzar amb empat a 
0. No va ser fins al minut 32 quan es va veure el primer gol del partit, obra 
de Marcos Blanqué després de transformar una falta directa a la perfec-
ció. Quan faltaven 10 minuts pel final Marcos va tenir una nova oportuni-
tat de falta directa, però el 55 del Caldes no va poder superar Zapater. Poc 
després Martí Casas va tenir la 10a dels de Sant Sadurní, però Campor va 
aturar l’oportunitat. El porter de Sentmenat va completar un partit ma-
gistral. Quan faltaven 5 minuts pel final Sergi Llorca va veure blava i Pol 
Galbas va convertir la falta directa per posar el 2-0 al marcador. Un elec-
trònic molt favorable als interessos locals. A 2 minuts pel final Roger Ac-
sensi va veure blava i Humberto Mendes va retallar distàncies amb el 2-1 
de falta directa. Amb 5 jugadors els de Pere Varias no van poder igualar 
el partit i el Caldes es va emportar els 3 punts. > PREMSA CH CALDES 

Camí de la CERS

Celebració del gol de Marcos Blanqué amb Jacint Molera > m. CÁtEDrA 

HOQUEI | OK LLIgA
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EXPOSICIONS 

Mostra artística
fins al 31 de maig.
Lloc i organitza: fundació 
Santa Susanna. 

“Història de la 
Torre Marimon”
fins al 3 de juny.
Exposició basada en el treball 
de recerca de Marc Soler.
Lloc: Thermalia.
Organitzen: Ajuntament de 
Caldes i Thermalia. 

Exposició dels alumnes 
de Taller d’Art
fins al 17 de juny .
Lloc: Sala Delger.
Organitza: Taller d’Art. 

 Exposició “Diafragma” 
fins al 20 de juny.
Llegir una fotografia, escriure 
una imatge, fer-ho a quatre 
mans: això és “Diafragma”.
Aquest projecte és el resultat de 
la col·laboració entre la poeta 
gemma gorga i el fotògraf Joan 
Ramell durant gairebé quatre 
anys en els quals han investigat 
més enllà de les relacions i 
les correspondències que es 
poden donar entre la imatge i la 
paraula, treballant sobretot les 
connexions.
Lloc: Espai d’Expressions 
del Centre.
Organitza: El Centre, Ateneu 
Democràtic i Progressista
de Caldes.

maig
  DIMARTS 22

15.45 h · TALLER
Taller de puntes de coixí a 
càrrec de Conxa Aranda. Tots 
els dimarts i dijous. 
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Organitza: Associació Cultural 
de la Dona. 

18 h · CODECLUB
Curs de 10 sessions d’iniciació 
a la programació d’ordinadors 
adreçat a nens i nenes de 10 a 12 
anys. Places limitades. 
Del 8 de maig al 7 de juny, els 
dimarts i dijous. 
Lloc i organitza: Biblioteca de 
Caldes de Montbui.

  DIMECRES 23
08 h · CAMINADA
Caminada a La Bàscula.
Lloc de sortida: Les Cases
dels Mestres.
Org.: Caminades de L’Esplai.

16 h · TALLER
Taller de cuina.
Lloc: Sala 2 del Centre Cívic.
Org.: Assoc. Cultural de la Dona.

18 h · BOOK EXPRESS CLUB
Les aventures de Tom Sawyer 
de Mark Twain, dinamitzat per 
Cos de Lletra. 
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes. 

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.

  DIjOUS 24 

13 h · EDUCAENTORN
Trobada oberta per a totes les 
entitats de la vila que servirà 
per recollir i fer visibles els 
serveis educatius que les 
entitats posen a disposició de la 
ciutadania.
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Org.: Ajuntament de Caldes. 

20 h · PRESOS POLÍTICS
“Música per la llibertat dels 
presos polítics”: reivindicació, 
música, parlaments i lectura de 
documents relacionats amb la 
temàtica de la concentració. 
Lloc: Bar Canaletes.
Organitza: ANC de Caldes.

20 h · XERRADA
“La legalitat vs. legitimitat”, 
dins el X Cicle “Parlem de 
Catalunya”. A càrrec d’Eduard 
Voltes, periodista, escriptor, 
editor i professor de la 
facultat de Comunicació de la 
Blanquerna.
Lloc: Casino de Caldes.
Org.: fEDAC, uCIC, ACC, 
Cercle d’Amics de Tanustein i 
Casino de Caldes de Montbui.

  DIVENDRES 25
19 h · HORA DEL CONTE
Amb olor de xocolata, lectura 
per als més petits de casa (amb 
edat recomanada a partir dels 3 
anys). A càrrec de Mercè Rubí. 
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes. 

19 h · XERRADA
“Caldes de Montbui, els seus 
reptes i realitats”, a càrrec de 
Jordi Solé, alcalde de Caldes.
Lloc i organitza: El Centre.

20 h · LA SUPERNIT 
A LA BIBLIOTECA 
Activitat sorpresa i infantil 
creada pel Club Súper 3. Cal 
inscripció prèvia. 
Lloc: Biblioteca de Caldes.
Organitzen: CCMA i el 
Departament de Cultura de la 
generalitat.
Col.:  Diputació de Barcelona 
i Diputació de girona.

20 h · TAST DE LLETRES
Nova trobada amb el sopar-
conferència del Tast de Lletres, 
amb la xerrada a càrrec de Txe 
Arana, actriu i presentadora, 
que parlarà d’“El talent de la 
veu”. Preu: 32 €.
Lloc: Restaurant Robert de Nola.
Organitza: fundació 
universitària Martí l’humà.

  DISSAbTE 26
10 h · NATACIÓ
final Copa Absoluta. 
Lloc: L’hospitalet. 

13.30 h · WATERPOLO
XXXIII Trofeu Rafael feliz.
Lloc: Saragossa.

ARROSSADA
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Inscripcions i organitza: 
Caminades de L’Esplai.

15.30 h · NATACIÓ
Lliga Escolar.
Lloc: Caldes de Montbui.

17 h · APLEC DE 
LA SARDANA DE CALDES
Nova edició de l’Aplec amb 
només la presència de 
l’Agrupació de Caldes. Amb les 
cobles Marinada i Sant Jordi- 
Ciutat de Barcelona. 
Lloc: Parc de l’Estació de Caldes 
Organitza: Agrupació 
Sardanista Calderina.

17.30 h · FUTSAL MASCULÍ
CN Caldes A vs. 
Pineda de Mar, fS A.
Lloc: Pav. Municipal Bugarai.
Organitza: fCf.

18 h · CONCERT
Música a les mans dins la XII 
Trobada de Músics Invidents a 
Catalunya.
Lloc: Casino de Caldes.
Organitza: Escola Municipal de 
Música Joan Valls. 
Col·laboren: ONCE, 
Ajuntament de Caldes de 
Montbui i Casino de Caldes.  

18 h · FUTBOL
Santa Maria Montcada, uD A 
vs. Cf Caldes .
Lloc: Montcada.
Organitza: fCf.

  DIUMENGE 27
07 h · PROVA ESPORTIVA
half Salou i half Empuriabrava.
Lloc: Salou i Empuriabrava. 

12 h · CASTELLERS
Actuació dels Escaldats de 
Caldes en el 5è aniversari dels 
Carallots de St. Vicenç dels horts 
Lloc: Sant Vicenç dels horts.

14 h · FUTSAL FEMENÍ
futsal Aliança Mataró CE A vs. 
CN Caldes, fS A.
Lloc: Pavelló Mpal. Teresa 
Maria Roca i Vallmajor.
Organitza: fCf.

18 h · HOQUEI
Asturhockey CP vs. Recam 
Làser Ch Caldes. 
Lloc: Astúries.
Organitza: RfEP.

18 h · MÀSTER IOGA
Sessió informativa sobre el 
Màster de Ioga per a professors.
Lloc i organitza: yoga Ashram.

18 h · TAST DE 
TEATRE SOCIAL
A càrrec de Mireia Pasqual, 
professora de l’uPg i uPCM 
del curs 2018/2019. 
Lloc: El Centre, Ateneu 
Democràtic i Progressista.
Organitza: uPCM. 

18.30 h · CONCERT
Concert coral: Veus, dins el X 
Cicle Musicasino. 
Lloc i org.: Casino de Caldes. 

19 h · REUNIÓ INFORMATIVA 
Sessió informativa 
del viatge a l’Índia.
Lloc i organitza: yoga Ashram.

  DILLUNS 28
16 h · TALLER
Labors i taller de manualitats a 
càrrec de Maria Miró. 
Tots els dilluns. 
Lloc: Centre Cívic i Cultural.
Org.: Assoc. Cultural de la Dona. 

18 h · AUDIÈNCIA 
PúBLICA INFANTIL
Audiència amb els 
representants del Consell 
d’Infants d’enguany.
Lloc: Sala de Plens. 
Org.: Ajuntament de Caldes.

19 h · CLUB DE LECTURA
Xerrada sobre l’obra: La novel·la 
d’Albert Puig, d’Albert Mestres. 
Amb la presència de l’autor. 
Acte dinamitzat per Ruth Vilar, 
de Cos de Lletra. 
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes. 
Col·labora: Lletres en viu.

  DIMECRES 30
08 h · CAMINADA
Caminada a les Piscines de Palau.
Lloc de sortida: Les Cases
dels Mestres.
Org.: Caminades de L’Esplai.

13 h · DINAR 
Dinar de celebració dels 25 anys 
de l’Assoc. Cultural de la Dona.
Org.: Assoc. Cultural de la Dona.

17 h · XERRADA
“El teu dolor emocional, el teu 
dolor corporal”, a càrrec de Jesús 
galán, terapeuta gestalt Corporal. 
Lloc: Sala A i B de Les Cases 
dels Mestres.
Org.: Ajuntament de Caldes.

19 h · CONFERÈNCIA
“Preguntes i respostes sobre les 
herències”, a càrrec de  Ramon 
Casanovas.
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius.
Organitza: Aules d’Extensió 
universitària Delfí Dalmau
i Argemir. 

  DIjOUS 31
18 h · CONFERÈNCIA
“Comencem l’escola. Què 
és l’adaptació?” a càrrec de 
Meritxell Almirall.
Lloc: Sala Noble de Can Rius.
Organitza: Xarxa 0-6 del 
Consell Escolar Municipal.

19 h· TALLER D’ART
Inauguració de l’exposició dels 
treballs realitzats pels alumnes 
de l’escola Taller d’Art Manolo 
hugué. Obert a la ciutadania.
Lloc: Sala Delger.
Organitza: Taller d’Art. 

20 h · PRESOS POLÍTICS
“Música per la llibertat dels 
presos polítics”: reivindicació, 
música, parlaments i lectura de 
documents relacionats amb la 
temàtica de la concentració. 
Lloc: Bar Canaletes
Organitza: ANC de Caldes 

juny
  DIVENDRES 01

19 h · ESPECTACLE
Maleïdes les guerres.
Lloc i organitza: El Centre.

  DISSAbTE 02
09 h · ACTIVITAT
Visita guiada al barri gòtic de 
Barcelona, a càrrec d’Àngels 
garcía, professora de la uPCM.
Lloc: Barcelona.
Organitza: uPCM.

09 h · CURS
Iniciació a la meditació 
de Kriya yoga, a càrrec de 
Swamini Danda. Els dies 2 i 3 de 
juny de 9 a 19 h. Preu: 300 €. 
Lloc i organitza: yoga Ashram.

10 h · NATACIÓ
final Copa Infantil. 
Lloc: Terrassa.

10.30 h · NATACIÓ
Campionat Catalunya 
Open Màster.
Lloc: CE Mediterrani (Barcelona)

21 h · TACA’M
Sopar i lliurament de premis 
TACA’M, Concurs de teatre 
amateur de Caldes de Montbui.
Lloc i organitza: El Centre.

  DIUMENGE 03
07.30 h · CAMINADA 
1a edició de la Ronda del CN 
Caldes: passejada popular
pels entorns de la muntanya
del farell. 
Lloc d’inici: Les Cremades.
Organitza: CN Caldes.

09 h · NATACIÓ
Campionat Catalunya 
Open Màster.
Lloc: CE Mediterrani (Barcelona)

10 h · TRIATLÓ
Triatló Olímpic Bajo gallego, 
amb la participació dels atletes 
del CN Caldes. 
Lloc: Saragossa.

12 h · PORTES OBERTES
Dia de l’Associacionisme 
Cultural. Jornada de portes 
obertes de 12 a 14 h i de 18 a 20h. 
Lloc i organitza: Casino de 
Caldes de Montbui.

17 h · CONCERT
Concert de primavera de la 
Coral guisla.
Lloc: Santuari de Puiggraciós 
de l’Ametlla del Vallès.
Organitza: Coral guisla. 

del 22 de maig al 04 de juny
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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 maig · 85 anys
DIEGO AzNAR MORALES
17 de maig · 95 anys
FELISA MARTÍNEz SáNCHEz
16 de maig · 80 anys
EMILIA CLOTET PERARNAU
16 de maig · 88 anys
JOAQUIM GUERRERO 
XALABARDER
15 de maig · 95 anys
ASCENSIÓN ACÓN GARCÍA
15 de maig · 82 anys
LUÍS SERRA SALA
14 de maig · 51 anys
JOSEP MAURI SALA
13 de maig · 91 anys
JOAQUÍN SOLA JUAN
10 de maig · 79 anys
MARIA DURáN CALLEJA
10 de maig · 71 anys
ENCARNACIÓN PLAzA ROSA
7 de maig · 51 anys 
MARIA CARMEN CORTéS
VILLANUEVA

HORIzONTALS:  1. Calçat de sola de cànem trenat i 
empenya feta amb vetes o roba gruixuda generalment 
amb dues vetes que es lliguen al turmell. 2. Individu 
d’un grup de pobles amerindis de les planes del nord 
d’Amèrica. En sentit contrari, persones col·legiades que 
es dediquen a la compra, venda i lloguer de pisos i locals. 
3. Cert mineral. En sentit contrari, nivell de so. terminació 
verbal. 4. Defecte de fabricació. De dos colors. 5. En sentit 
contrari, nota musical. Setzena lletra dels alfabets hebreu 
i arameu. En sentit contrari, afirmació. 6. Consonant. 
ocells. Sentència, opinió. 7. Invocara un mal contra algú. 8. 
Servei Andalús d’ocupació. magribí. nitrogen. 9. mil·lèsim. 
Crida Demòcrata Cristiana, partit polític neerlandés. La 
primera. 10. Poema bucòlic en què s’introdueixen pastors 
que conversen de llurs amors, de les coses de la vida 
campestre. Període de temps.

Mots encreuats

SOLUCIONS HORIzONTALS

Cesc Carceller
Director del Centre d’Escacs Sant Cugat
monitor d’escacs a EDAmI

1. ESPArDEnYA. 2. SIoUx. SIPA. 3. oPAL. ot. Er. 4. tArA. VAIr. 5. Er. AIn. IS. 6. r. 
AUS. DItA. 7. ImPrECArA. 8. SAE. moro. n. 9. mILE. CDA. A. 10. EgLogA. mES.
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Curiositats

“A la taula es fa un 
acte sociocultural en el 

qual es reflecteix molt 
la societat”

·  Ets llicenciat en antropologia. Fins 
a quin punt ha servit per als teus co-
neixements a la cuina?
M’ha servit moltíssim en com inter-
pretar la cuina. Jo entenc que a la 
taula es fa un acte sociocultural en el 
qual es reflecteix molt la societat. I 
quan penses uns plats, tu et planteges 
amb quin producte i amb quina tècni-
ca els vols fer. Nosaltres, quan fem els 
plats, intentem ser molt curosos amb 
el producte que ens envolta, i no vo-
lent inventar res de nou sinó intentant 
respectar les maneres amb què això 
ja es fa. No vol dir que reinterpretem 
una miqueta o que presentem els plats 
d’una determinada manera, però sem-
pre tenint en compte la tradició de com 
aquell producte s’ha treballat i el pro-
ducte en qüestió de què estem parlant.

· D’on ve el nom del restaurant?
El primer tractat de cuina a nivell eu-
ropeu va ser El llibre del Coch, de Ro-
bert de Nola, que era cuiner del rei 
Ferran de Nàpols. Al llibre no només 
s’hi recullen receptes, sinó que s’inter-
preta i es posa a taula aquesta cuina 
de valors molt mediterranis. Ell reco-
pilava receptes d’Ístria, de Dalmàcia i 
de les illes del Mediterrani.

· A la carta incorporeu receptes del 
mestre Robert de Nola?
No pretenem fer una cuina folklòrica 
però sí que intentem mantenir sempre 

un plat de cuina històrica o algunes 
postres que reflecteixin El llibre 
del Coch. A més, intentem agafar 
aquells valors d’aquest llibre com el 
producte del nostre entorn i mane-
res de fer molt properes a nosaltres, 
sense oblidar que la tècnica avui en 
dia et facilita molt treballar el pro-
ducte. Més que una cuina d’escuma i 
de brises, som més partidaris d’una 
cuina de foc, que ens identifica més.

· Els programes gastronòmics de 
tv han trivialitzat la cuina?
Crec que nosaltres ja hem recollit 
dels nostres avantpassats la pas-
sió i l’estima per la taula. Els ca-
talans arreglem moltes coses a 
la taula. És un acte transcendent 
quan estem a la taula. Ara bé, hi 
ha programes que, sens dubte, 
han contribuït a divulgar produc-
te i taula, però també és veritat, 
des del meu punt de vista, que al-
guna línia que se’ns ha volgut ven-
dre com de cuina contemporània i 
moderna ha oblidat cuines essen-
cialment importants per a nosal-
tres, com són les cuines de foc, i les 
ha menystingut infravalorant-les.

· Incorporeu productes de Caldes?
Tant com podem. Ens agrada tre-
ballar les ortigues, el saüc, els tomà-
quets que podem treure de les hor-
tes, tot el que sigui de temporada, les 
carns i ous més propers a nosaltres, 
la rebosteria i els licors més nostres...

· Canvieu la carta del restaurant 
molt sovint?
La carta no l’anem canviant tan 
sovint com setmanalment o diària 
anem cantant plats efímers, que 
són del moment. Si els haguéssim 
de recollir en els canvis de carta, 
no els podríem incorporar. Per 
exemple, ara fa poc, estem treba-
llant amb tirabecs i això són qua-
tre dies. Fins fa poc, hem treballat 
les flors dels cirerers.

· Quan atens les taules també 
ajudes el client a sentir-se a gust.
Intento que el client pugui provar 
el màxim nombre de coses possi-
bles, de diferents maneres i inten-
tant no tenir un menú tancat, sinó 
intentant-lo fer al mateix moment 
amb la mateixa persona que està 
consumint allò, ha de ser una cosa 
que li agradi. Segurament la meva 
passió per aquest territori i aquest 
producte i per les maneres de fer 
d’aquest país són molt grans.

· Es fa amistat amb els clients?
Sí. El més bonic per a mi és el que 
jo dic fer una capelleta. Tens una 
sèrie de gent al teu voltant que et 
va seguint i estimulant. A tu ma-
teix et dona força per haver d’es-
tar constantment buscant coses i 
productes nous.

Josep
Riu

Busquets

Cap de sala i propietari Restaurant Robert de Nola

Al seu restaurant hi practica la cuina viva, 
lligada als productes de l’horta de Caldes, 
un pèl innovadora però sense oblidar els 
orígens. treballador incansable, es passa 
gairebé 14 hores diàries al restaurant. 
és el que té viure sobre la feina.

Jordi Rius

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


