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o és gaire normal 
entrar en una casa 
de la Font dels Ena-
morats i trobar-se 
un elefant, però la 

Yvonne i el George Kludsky ho fan 
amb normalitat des de fa 32 anys. 
Ja cap veí s’estranya quan se’ls 
pregunta per l’elefanta de Caldes, 
la Dumba, un elefant asiàtic de 42 
anys que s’estimen com un animal 
més de companyia. 

“No és un elefant, és una 
elefanta! Una diva!”, explicava 
un veí del carrer del costat quan 
buscàvem l’adreça exacta, cosa 
que demostra que aquest animal 
de 3.000 quilos s’ha guanyat l’amor 
d’almenys una part dels veïns. I és 
cert. La Dumba és una diva. Una 
diva del món de la televisió, del ci-
nema i del circ, on apareix amb re-
gularitat. Un animal que s’ha acos-
tumat a l’ésser humà i que s’ha 
convertit en la primera experièn-
cia “salvatge” de molts calderins 
que han passat a visitar-la al llarg 
dels anys: “gairebé tres genera-
cions”, segons indica la Yvonne, la 
seva propietària.

La Dumba viu en una casa 
amb un terreny rústic afegit de 
7.700 metres quadrats, segons els 
propietaris, on el paquiderm té 
una zona boscosa on sortir a men-
jar i passejar amb els seus amos. La 
normativa, però, l’obliga a roman-
dre en un tancat d’uns 700 metres 
quadrats amb pastor elèctric, per-
què està considerat un animal peri-
llós, tot i que a Àsia, d’on prové, són 
considerats domèstics i emprats per 
a feines de transport o turístiques.

Dumba, l’elefanta que viu en 
una finca de Caldes de Montbui

N
Albert San Andrés

La família Kludsky conviu amb el mediàtic paquiderm al bosc de casa seva de la Font dels Enamorats, des de fa 32 anys

XXX >XXX

ANIMAL SALVATGE | CONVIVÈNCIA

“Tota la vida que és amb nos-
altres. Els elefants són animals 
molt sensibles i socials. Nosaltres, 
tot i no tenir trompa, som la seva 
manada. Això és el que ens reprot-
xen, que està sola, però és sabut 
que hi ha animals que s’adapten a 
qualsevol situació. Està molt equi-
librada i feliç. Tot i el que puguin 
dir, no presenta quadres d’estere-
otípies o estrès. Sempre ha tingut 
bona relació amb les persones i 
està ben cuidada”, explica Kludsky.

George i Yvonne Kludsky amb la Dumba, al bosc de 7.700 metres quadrats de casa seva. > A. sAn Andrés

L’OPINIÓ DE FAADA: 
“És molt egoista humanitzar animals salvatges”

Segons la biòloga Andrea Torres, tècnica del Departament d’Animals Salvat-
ges de FAADA, consultada pel Calderí, “la Dumba no està en les condicions 
que hauria d’estar. No volem que els animals treballin i creiem que és molt 
egoista humanitzar animals salvatges. Tenim proves en vídeo de les estere-
otípies que presenta l’animal”. Torres va afegir que “en un santuari es podria 
deshumanitzar. Potser costaria més que amb d’altres, però tenim casos d’èxit. 
Un elefant necessita animals de la seva espècie i el seu hàbitat. En aquest cas, 
passa moltes hores sola i això li produeix frustracions i estrès”.
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La Dumba pertany a la família de 
l’elefant asiàtic (Elephas maximus), 
un animal situat a la zona de Sri 
Lanka, l’Índia, Bangladesh i la Indo-
xina, principalment. A diferència de 
l’elefant africà, aquest és molt més 
pacífic, motiu pel qual s’aconsegueix 
una domesticació més fàcilment. 
Ha estat venerat com a animal sa-
grat, i s’ha utilitzat per al trans-
port de mercaderies per la selva, 
per a l’agricultura i per a altres ac-
tivitats. La seva dieta es nodreix de 
branques tendres d’arbres o herba 
fresca, i també es pot alimentar de 
fruits i arbustos. Pot arribar a pesar 
fins a cinc tones i el seu període de 
gestació és de 22 mesos, amb un re-
sultat d’una sola cria. Normalment, 
viu en manades compostes per fe-
melles i cries, tot i que el mascle és 
un animal més solitari.
La principal amenaça d’aquesta es-
pècie és la falta d’hàbitat per culpa 
de la desforestació de les zones del 
sud asiàtic. L’home, però, és l’ame-
naça més important per culpa de 
la caça furtiva indiscriminada, per 
la venda il·legal de dents i ullals.

L’elefant asiàtic, 
una espècie en 
perill d’extinció

La Dumba, un elefant asiàtic. > A. sA
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L’Ajuntament ha requerit als propietaris que regularitzin les 
condicions de seguretat de la finca on viu el paquiderm

La dificultat de tenir un 
animal salvatge fora del seu 
ecosistema habitual

EL CAS DUMbA | DEbAt

Un elefant no és un animal de 
companyia ni tampoc un cavall, 
“té unes necessitats específi-
ques per estar adaptat a un eco-
sistema concret i no el pots des-
localitzar”, admet el veterinari 
i etòleg Jaume Fatjó, de la Càte-
dra Fundació Affinity Animals i 
Salut, adscrita al Departament 
de Psiquiatria i Medicina Legal de 
la Universitat Autònoma de Bar-
celona. En tot cas, quan de vega-
des aquesta adaptació no s’ha fet 
bé, poden aparèixer les estereotí-
pies, uns moviments repetitius o 
rituals de postures o expressions 
sense una finalitat determinada  
–cosa que passa a la Dumba– que 
denoten “que hi ha hagut un fra-
càs en l’adaptació a l’entorn”, 
assenyala Fatjó. El veterinari afe-
geix que els propietaris d’animals 
salvatges que “et diuen que és 
com un membre més de la famí-
lia, creuen que el que li proveïm 
és el correcte i de vegades no ho 
és, i no són capaços d’identificar 
les necessitats de l’animal i co-
brir-les de manera adequada”. 
Respecte a l’elefanta Dumba, 
l’Ajuntament de Caldes ha notifi-
cat als propietaris la impossibili-
tat de regularitzar les condicions 
de seguretat que imposa la norma-
tiva sobre tinença d’animals poten-
cialment perillosos a la finca que 
l’acull actualment. 
Segons una nota de premsa de 
l’Ajuntament, la normativa exi-
geix condicionants de seguretat 
per poder acollir un elefant, “entre 
els quals es troba l’obligatorie-
tat de construir una tanca peri-
metral del recinte d’entre 1,8 i 
2,4 metres”. En el cas de Caldes 

“Un elefant té unes necessitats 
per estar adaptat a un ecosistema 
concret i no el pots deslocalitzar”

Jaume Fatjó
Veterinari i etòleg

“A la finca qualificada com a sòl 
rústic no urbanitzable no es pot 
construir el tancat perimetral exigit”

Ajuntament de Caldes

“Un santuari seria un retir digne 
per a animals que han estat 
utilitzats en circs o espectacles”

Carles-Joan Lorente
Advocat especialitzat en dret animal
dL Advocats

de Montbui, l’elefanta fa estades 
en una finca qualificada com a sòl 
rústic no urbanitzable, “fet que 
fa impossible la construcció del 
tancat perimetral exigit pel pla-
nejament urbanístic actual”. 
És per això que el consistori va re-
querir el passat abril als propieta-
ris la necessitat de regularitzar la 
situació, ja que es troben encara 
dins del termini estipulat per do-
nar-hi compliment. 
L’actuació municipal ha anat acom-
panyada també de reunions amb 
l’entitat FAADA i amb la Direcció 
General de Medi Natural i Biodi-
versitat de la Generalitat de Ca-
talunya, per tal d’actuar amb el 
màxim rigor en compliment de la 
legislació vigent quant a tinença i 
cura de l’animal. També ha propo-
sat a FAADA i als propietaris de 
l’elefanta la intervenció de la medi-
adora municipal per establir un di-
àleg al voltant del futur de l’animal.
Segons ens explica l’advocat espe-
cialitzat en dret animal Carles-Jo-
an Lorente, de la firma DL Advo-
cats, la solució per a la Dumba és 
“la readaptació a un medi sem-
blant al seu, com pot ser un san-
tuari d’elefants, un retir digne 
per a animals que han estat uti-
litzats en circs o espectacles”, 
semblant al que fa la Fundació 
Mona amb els primats que han 
estat utilitzats en circs, especta-
cles o al cinema. Lorente creu que, 
després de més de 35 anys amb un 
animal salvatge que està fora del 
seu hàbitat, desacostumat al trac-
te amb altres elefants, “la famí-
lia hauria de procurar un final 
digne si s’estimen aquest ani-
mal”. > Jordi Rius

Des de la denúncia de 
FAADA el 2014, la domadora 
afirma que la seva vida s’ha 
convertit en “un infern”, ja que 
veuen molta gent a les tanques 
del recinte de casa seva gravant 
o fent fotografies per denunciar 
la situació. “Mai hem tancat la 
porta de casa nostra a ningú. 
No volem amagar la situació 
de la Dumba, perquè ho tenim 
tot en ordre i deixem entrar 
a tothom perquè ho compro-
vi”, afegeix la cuidadora, que 
reconeix que han rebut “ame-
naces des de totes les parts 
del món” des de la publicació 
per part de FAADA d’aquesta 
denúncia. Una denúncia que 
Kludsky qualifica de falsa per 
les dades que conté: “ni està 
en 100 metres quadrats, ni 
les dades que donen són cer-
tes. Els veterinaris que han 
passat per aquí ens han dit 
que està ben cuidada i en bon 
estat. La gent es deixa influir 
per les dades falses que veuen 
a Internet i no comproven 
que siguin certes. S’hauria 
de reflexionar més abans de 
compartir tot el que es veu” 
i admet que “l’únic problema 
legal que tenim és amb l’Ajun-
tament, per un tancat peri-
metral que hem de construir 
i que evidentment estem dis-
posats a solucionar”.

Els Kludsky reivindiquen 
que “ens acusen de maltrac-
tament perquè l’elefanta està 
sola, però això no és cert. 
S’ha criat amb nosaltres des 
de petita. Ens estan acusant 
d’un delicte que no és cert. La 
gent de Caldes que ens coneix 
ens donen molt suport, per-
què saben quin és l’estat real 
de l’animal”.

“Cada vegada sortim 
menys a fer actuacions, ja 
que a la nostra edat el que 
volem és tranquil·litat i 
estar a casa nostra”, expli-
ca la Yvonne, i així justifica les 
cada vegada més llargues es-
tades de l’elefant a Caldes de 
Montbui, on vol retirar-se en 
un futur pròxim, per viure una 
vida tranquil·la lluny de les cà-
meres de televisió o les pistes 
de circ.
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solé anuncia que no 
es presentarà a les 
eleccions municipals 
de l’any vinent

l divendres 25 de maig, El 
Centre Ateneu Democràtic 
i Progressista va organit-
zar l’acte “Conversa amb 
l’alcalde”, un debat dina-

mitzat per la periodista Gemma Perma-
nyer en què Jordi Solé va explicar la seva 
experiència com a alcalde de Caldes de 
Montbui durant els darrers 12 anys i com  
a eurodiputat per ERC a Europa. 

En un ateneu ple de gom a gom, 
amb l’assistència de ciutadans interes-
sats en els projectes fets i per fer a la seva 
vila, l’alcalde va anunciar que no serà cap 
de llista en les properes eleccions munici-
pals de l’any vinent: “No seré el proper 
alcalde de Caldes”, sentenciava. “Tinc 
molt clar el que s’ha de fer en els pro-
pers anys, però també tinc clar que no 
ho faré jo”, seguia explicant Jordi Solé, 
que ha estat al capdavant del consisto-
ri en les tres darreres legislatures. El fet 
de no presentar-se a la reelecció no és 
perquè “estigui cansat o que no tingui 
idees o projectes, sinó que en la políti-
ca, com en la vida, tot són etapes i tanco 
una etapa el maig de l’any vinent”. En 
el seu discurs, Solé va expressar sentir-se 
satisfet amb la feina feta: “Haurem acon-
seguit el que volíem, que era canviar 
una dinàmica que em semblava nega-
tiva a Caldes: hem transformat el poble 
i ho hem fet amb una política senzilla, 
propera i eficaç”. Solé acabarà aques-
ta legislatura i el seu compromís pres en 
les darreres eleccions, però creu que ho 
deixa en un bon moment i amb un pro-
jecte d’ERC ben consolidat a la vila. En 
aquest sentit, “tinc plena confiança que 
això seguirà endavant sense mi al cap-
davant”, tot i que no va anunciar qui el 
substituirà en les properes eleccions mu-
nicipals del 2019.

En limitades ocasions, els ciutadans 
d’un municipi tenen l’oportunitat d’escol-
tar el seu alcalde amb la proximitat amb 
què Jordi Solé es va dirigir als assistents 
i de formular-li preguntes, així com de-
batre idees polítiques de manera amena 
i distesa. L’acte va iniciar-se amb les res-
postes directes de l’alcalde a cinc blocs 
plantejats per Gemma Permanyer, que 
van tractar assumptes d’especial interès 
per als calderins com els projectes de 
futur a la vila, l’aparcament regulat de la 
zona blava, el sector turístic i industri-
al, la salut cultural del municipi i, aprofi-
tant l’experiència de Solé com a eurodipu-
tat, l’estat i les expectatives de Catalunya 

Jordi Solé, alcalde de la vila termal: 
“No seré el proper alcalde de Caldes”

E
Ivette Hijano

en el marc del “procés d’independència”. 
Segons Solé, els principals reptes de 

Caldes per als propers anys es tradueixen 
en “sostenibilitat, cohesió social, posi-
cionament del municipi i enfortiment 
institucional i democràtic”. L’alcalde 
explicava la importància de promoure la 
transició cap a energies no fòssils i lluitar 
contra el canvi climàtic, “on la humani-
tat s’ho juga tot”, però també creu igual-
ment essencial activar polítiques que tre-
ballin per acollir la diversitat i aconseguir 
la integració, ja que “nosaltres som un 
municipi on viuen persones de més de 
60 nacionalitats diferents, i qualsevol 
poble que vulgui tenir un futur ha d’es-
tar cohesionat”. En matèria de posici-
onament del municipi, Solé va emfatit-
zar poder promoure la singularitat que, 
en el cas de Caldes, és sens dubte l’ai-
gua termal. “Tot i haver generat una 
marca, hem de seguir treballant per 
aconseguir un millor posicionament 
com a destinació turística de qualitat 
termal, però sense descuidar la resta 
de sectors econòmics”. De fet, “hem de 
tenir en compte que Caldes forma part 
de la regió metropolitana més indus-
trial d’Europa, per la qual cosa també 
seria poc realista pensar que el nostre 
principal motor econòmic arribi a ser 
el turisme”. També hi va haver espai per 
a la cultura, on Solé reconeixia el gran 
potencial del teixit associatiu de la vila. 
Gràcies a aquest component, “l’Ajun-
tament de Caldes és d’aquells que es 
pot permetre el luxe de no haver de 
fer una programació cultural directa 

“Tinc molt clar el 
que s’ha de fer en 
els propers anys, 
però també tinc 
clar que no ho
 faré jo”

“No és que estigui 
cansat o no tingui 
idees, sinó que en 
la política, com
en la vida, tot
són etapes”

“Mentre estiguem 
a Espanya, el 155 
seguirà existint. 
No ens enganyem”

Jordi Solé
Alcalde de Caldes i 
eurodiputat d’ErC

AJUNTAMENT  | ALCALDIA 

molt intensa, perquè la fa qui l’ha de 
fer: les entitats, la societat civil”. Tan 
important és incentivar aquestes forta-
leses com enfortir les institucions muni-
cipals perquè funcionin i siguin eficaces, i 
“més especialment en el cas de Caldes, 
on l’Ajuntament presta molts serveis 
públics de manera directa”. 

Per acabar, i més enllà de les fronte-
res de Caldes, Solé va expressar la seva 
opinió i valoracions respecte al procés i 
l’estat en què es troba Catalunya: “Men-
tre estiguem a Espanya, el 155 seguirà 
existint, no ens enganyem”. Però no tot 
és negatiu, ans el contrari: “Podem tenir 
sensació de fracàs, però també hem de 
veure que hem avançat molt, i hem ar-
ribat a un punt de no retorn”. Tot i de-
clarar que se sent “decebut, indignat i 
avergonyit” amb la reacció oficial dels 
lideratges de les institucions europees, 
també sent, en la lluita democràtica pels 
drets col·lectius, “el reconeixement per 
part de molta gent i mitjans de comuni-
cació”. En referència a Europa, l’alcalde 
calderí considera que “malauradament, 
encara és massa una unió d’estats on es 
protegeixen els interessos nacionals”. 
Però lluny de desistir en la causa, creu 
en una altra Europa, que també existeix 
–com la justícia belga o l’alemanya– i que 
cal transformar en una “unió política”: 
“Els qui volem una altra Europa som 
els que no podem renunciar a ser-hi”.

Jordi Solé, alcalde de Caldes de Montbui des de fa 12 anys, renuncia a la reelecció del 2019. > J. sErrA 

JAUME
“M’agrada la gestió d’ en solé, però 
crec que ha dedicat massa recursos al 
turisme i ha descuidat altres sectors.”

REMEI TORRES
“Crec que no tindrem cap més alcalde 
tan bo com ell. En les properes elecci-
ons, voldria la continuïtat d’ErC.” 

ALBERT GUARDADO
“M’agrada solé com a alcalde i crec 
que seguirà ErC a Caldes amb una àm-
plia majoria en les properes eleccions.”

LÍDIA ABAD
“Crec que s’han fet moltes coses a Cal-
des des que en solé és al capdavant. 
Votaré depenent de qui es presenti.”

ESTHER DE PABLO
“Crec que solé ha deixat un llegat que 
farà que surti ErC, però no sé si es vota-
rà el partit o per preferència personal.”

EL CALDERIòMETRE
LA CIUtADANIA OPINA:

>Podeu llegir la notícia completa a 
www.calderi.cat
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Caldes se suma a la 
vuitena campanya 
“Barris antics. Molt 
per descobrir, molt 
fer oferir”

COMERÇ | NUCLI ANtIC

Comprar al barri té premi

Durant el mes de juny, comprar al 
nucli antic de Caldes significarà 
participar en el sorteig de 37 pa-
quets turístics d’arreu de Catalunya. 
El centre històric de la vila s’adhe-
reix, per tercer any consecutiu, a la 
campanya “Barris antics. Molt per 
descobrir, molt per oferir”, dinamit-
zat per la Generalitat de Catalunya 
i en el qual, enguany, participen 37 
municipis catalans. 
El programa pretén incentivar el 
comerç als barris antics de les po-
blacions adherides, on els ciutadans 
o visitants podran omplir una but-
lleta per cada compra que s’efectuï 
als establiments localitzats dins la 
zona. Segons Isidre Pineda, regi-
dor de Turisme i Termalisme, es 
tracta d’una campanya bidireccio-
nal en què, “d’una banda, fomen-
tem el comerç al nucli antic, i de 
l’altra, aconseguim donar a conèi-

Pineda donant el tret de sortida a la campanya des del comerç L’Espiga d’Or. > CEdIdA

xer el poble de Caldes a través de 
la resta de viles adherides”. Cada 
municipi que participa en aquesta 
vuitena edició oferirà un paquet tu-
rístic que recull les millors experi-
ències en gastronomia, nits d’hotel, 
espectacles, esports, visites guiades 
i molt més. Caldes, al seu torn, ofe-
reix “una experiència termal”, co-
menta Pineda, traduïda en una es-
tada d’un dia a la vila amb un dinar 
per a dues persones als restaurants 
de la població, un lot de productes 

típics, visites guiades que ofereix el 
Museu Thermalia i banys termals. 
També hi haurà un darrer premi 
per als comerciants, i en el cas de 
Caldes l’establiment guanyador tin-
drà l’ocasió de descobrir els atrac-
tius turístics de Llagostera.  
El dia 5 de juliol, passat el termini 
de participacions, es farà el corres-
ponent sorteig amb el repartiment 
dels premis des del comerç Carme, 
Tes, Cafès, Xocolates i Productes 
Naturals a les 12 hores.  

Els membres del Consell d’Infants d’enguany, tots ells alumnes repre-
sentants de les escoles El Calderí, El Farell, l’Escola Montbui i l’Escola 
Pia, van celebrar l’Audiència Pública Infantil a la Sala de Plens del con-
sistori el 28 de maig passat. L’acte va significar la cloenda d’un curs en 
què el col·lectiu ha treballat el tema “Apadrina un parc” i els joves con-
sellers van exposar als assistents tant la feina feta com les seves res-
pectives valoracions. Aquesta ha estat la vuitena edició del consell, un 
compromís i responsabilitat presos pels infants amb rigor i eficiència. 

EDUCACIÓ | CONSELL D’INfANtS

Cloenda de curs amb l’Audiència Pública

Amb motiu del Dia Mundial sense Tabac, l’atenció primària de l’Àrea 
Metropolitana Nord va organitzar diverses actuacions als centres de 
salut de la zona al llarg de la setmana passada. Al CAP de Caldes de 
Montbui es van instal·lar taules informatives sobre els problemes que 
comporta el tabac i quines eines existeixen per deixar de fumar. Tot 
i que el consum de tabac a Catalunya segueix disminuint, encara es 
comptabilitzen més d’un milió i mig de persones fumadores. 

Eines i informació per deixar de fumar
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PSC Caldes de Montbui

i ha pocs espais de participació ciutadana 
més emblemàtics que el Consell d’Infants 
Municipal. Aquest punt de trobada entre 
els diferents centres educatius de la nos-
tra vila a través dels consellers i conse-

lleres és una molt bona manera d’entendre la participa-
ció a Caldes. Cada classe de 5è i 6è de primària designa 
un noi o noia perquè sigui l’encarregat de representar els 
seus companys/es i de treballar les diferents propostes, 
enguany centrades en els parcs del nostre poble. A més 
de vetllar per la conservació i fomentar el civisme als es-
pais públics que són de tots, s’ha buscat la manera de mi-
llorar-los a través de les necessitats dels més petits, tra-
mitant les propostes a l’aplicatiu municipal d’incidències 
a la via pública. D’aquesta manera, cada conseller i con-
sellera, al final, acaba fent política de proximitat perquè 
ha de proposar i defensar les actuacions que elles o ells 
decideixen de forma consensuada. Aquest fet, en un mo-
ment en què la necessitat general d’acostar els polítics a 
la ciutadania és més important que mai, també és molt 
ben valorat pels mateixos consellers/es, ja que permet 
una interlocució directa dels interessos dels infants amb 
el Govern Municipal.
Així doncs, volem agrair la tasca i la implicació que han 
desenvolupat els diferents nois i noies que han participat 
en el projecte i especialment als diferents centres educa-
tius de Caldes en aquesta 8a edició del Consell, com també 
desitgem molta sort al Reinald i la Laia com a represen-
tants calderins al Consell Nacional de la Infància i l’Ado-
lescència de Catalunya (CNIAC). 
Moltes gràcies consellers/es!

ull presentar-me. Soc en Xavier Moreno 
Garcia, el vostre nou regidor del grup So-
cialista a l’Ajuntament. Faré tàndem amb 
l’altre Xavi que tots coneixeu. He estudiat 
fins als 18 anys a Caldes, per després espe-

cialitzar-me en un institut de Granollers en la meva pro-
fessió: soc informàtic. He anat sempre a centres d’ense-
nyament públic. Tinc la gran sort que treballo del que he 
estudiat. També soc afiliat a la UGT i president del Co-
mitè d’Empresa. El meu centre de treball és a Barcelo-
na. He pensat i penso que, si puc aportar qualsevol cosa 
per fer una societat millor, no puc quedar-me de braços 
creuats. Què faig en el meu temps lliure? Doncs participo 
en una entitat de caire juvenil que organitza, entre altres 
esdeveniments, la Via del Pintxo. Les meves aficions: els 
videojocs (especialment els retro), la tecnologia en gene-
ral, el món del motor (sobretot si té quatre rodes), anar a 
la platja, viatjar i “intentar” aprendre altres idiomes (ara 
posaria un grapat d’emojis, però aquí no es pot TT). No 
vull acomiadar-me sense donar-vos abans el meu comp-
te de Twitter: @xmorenog. Per a qualsevol dubte, inquie-
tud o problema en què us pugui ajudar, no dubteu a con-
tactar-me. Fins molt aviat!

l passat mes de febrer, l’equip de Govern de 
l’Ajuntament de Caldes va fer públic, en aquest 
mitjà, el propòsit “d’enfortir la convivència i la 
responsabilització de la ciutadania al munici-
pi i que enguany volem fer un pas endavant”, 

deia Isidre Pineda, regidor de Cooperació i Solidaritat.
Aquesta publicació va exposar que una de les novetats 
del 2018 seria la incorporació de la mediació reparado-
ra, un nou servei que possibilita substituir les sancions 
econòmiques derivades de l’incompliment de l’Ordenança 
Municipal de Convivència Ciutadana i de la Via Pública per 
mesures alternatives, com sessions de diàleg i reflexió i di-
ferents activitats de treball social.
El Govern va exposar que era un sistema força instaurat que 
“permet esmenar aquelles infraccions o sancions des d’un 
punt de vista de treball comunitari, des d’una tasca social 
educativa i pedagògica”. Que davant la infracció, les persones 
responsables de l’acte podran accedir al nou servei del Punt 
de Mediació calderí i reparar els danys amb les reflexions i 
activitats que se’ls proposin. Malgrat això, “ha de ser la ma-
teixa persona la que tingui la voluntat de reparar allò malmès, 
tenint una bona actitud i complint amb tot el que es dema-
na. Si no és així, no es repara la sanció”, així com també s’ex-
posava que, en cas de no voler accedir a la mesura alternati-
va, seguirà existint la possibilitat de reparar el dany causat a 
través de la sanció econòmica. El servei de la mediació repa-
radora està disponible per a majors i menors d’edat.
Ara, en canvi, i gràcies a l’opció alternativa que ofereix el nou 
servei de la mediació reparadora, els mateixos autors dels 
danys seran, en qualsevol cas, els que se’n faran responsa-
bles de principi a fi.
Davant d’aquesta nova realitat, exposada pel Govern, no com-
prenem que aquesta nova ordenança no hagi estat presenta-
da i per ser aprovada en sessió plenària.
Des d’Units per Caldes demanem saber quan està prevista la 
seva aprovació i la propera aplicació pels calderins.

n matèria de personal, les societats mer-
cantils locals es regeixen pel dret laboral, 
d’acord amb el que estableix l’article 85 de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases del règim local [LRBRL], sense que el 

seu règim legal efectuï cap remissió a normes del dret ad-
ministratiu, tal com fa expressament l’art. 85 bis LRBRL 
en el cas de les entitats públiques empresarials locals  
[art. 45 a 52, i 53 a 60 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’or-
ganització i funcionament de l’Administració General de 
l’Estat, LOFAGE]. 
La mateixa LOFAGE distingeix entre les entitats públi-
ques empresarials locals, que qualifica com a organis-
mes públics (art. 43), conjuntament amb els organismes 
autònoms i les agències estatals, respecte a altres ens de 
naturalesa privada, com són les societats mercantils es-
tatals, que no tenen la consideració d’organismes públics 
(disp. addicional 12a LOFAGE). 
En el context normatiu anterior, la Llei 7/2007, de 12 
d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), 
d’acord amb l’article 2.1 (àmbit d’aplicació), en concor-
dança amb la disposició addicional primera ( àmbit es-
pecífic d’aplicació), no resultaria d’aplicació directa a les 
societats mercantils de capital públic, sinó únicament els 
principis continguts en els articles 52 (codi de conducta), 
53 (principis ètics), 54 (prinicipis de conducta), 55 (prin-
cipis rectors de l’accés a l’ocupació pública) i 59 (perso-
nes amb discapacitat), de l’EBEP. 
Per tant, des de l’entrada en vigor de l’EBEP, la selecció 
de personal de GMSSA s’ha de regir pels principis rec-
tors de l’article 55 EBEP, i s’han d’haver dissenyat proce-
diments de selecció que els respecti. 

l darrer Ple, un dels punts més rellevants fou 
aprovar la liquidació del pressupost de l’exer-
cici corresponent al 2017, en què ha quedat 
una quantia de romanent bastant important, 
la qual, segons l’equip de govern, s’empraria, 

en part, per a nous projectes.
Quan vam conèixer aquest fet, el nostre grup municipal va de-
cidir concertar una trobada amb les regidores d’Urbanisme i 
Afers Socials amb un objectiu molt clar: deixar palès que és ab-
solutament necessari proveir Caldes d’habitatge social promo-
cionat pel mateix consistori. La nostra proposta és reprendre un 
dels projectes publicitats la darrera campanya electoral pel ma-
teix equip de govern: el bloc del carrer Molí al barri del Bugarai.
Som conscients que aquest romanent té molts altres àmbits 
d’aplicació per al correcte funcionament dels comptes de 
l’Ajuntament i el bon funcionament de la seva tresoreria. No 
demanàvem això, com se’ns va respondre al Ple per part del 
govern. El que esperem és que aquest projecte passi de forma 
urgent al NÚMERO 1 i que els recursos destinats a altres pro-
postes que nosaltres entenem menys necessàries, quedin pen-
dents fins que aquesta necessitat bàsica estigui coberta.
Darrerament al nostre poble hi ha hagut moviments d’entitats i 
altres iniciatives ciutadanes amb projectes cooperativistes d’habi-
tatge que reafirmen aquesta tendència. La inquietud de no poder 
garantir la continuïtat de viure al nostre poble a causa de la contí-
nua escalada dels preus, provoca moviments que prefereixen ex-
plorar alternatives abans de veure’s obligats a marxar a pobles del 
nostre voltant. Aquestes propostes haurien de comptar amb tot 
el suport del consistori, el qual hauria de treballar colze a colze, 
facilitant amb tot el possible que aquests projectes tirin endavant.
Per finalitzar, volem agrair als responsables de les dues re-
gidories implicades la seva bona predisposició i ens quedem 
amb el seu compromís per portar a terme aquest projecte. No 
obstant això i tal com els vàrem dir, continuarem perseverant 
en aquest objectiu fins que veiem que la proposta, per fi, es 
converteixi en realitat. Seguim, seguirem.

ningú se li escapa que aquesta última set-
mana ha estat una de les més mogudes a 
nivell polític dels últims anys. Totes les no-
tícies que estan succeint de forma vertigi-
nosa, cal analitzar-les en fred i per separat.

S’està parlant molt de la moció de censura a M. Rajoy i 
la posterior investidura de P. Sánchez. És evident que fa 
només uns dies ningú no podia preveure aquesta situació 
després d’aprovar els pressupostos (amb el PNV). Juga-
da mestra d’en Sánchez, que li permetrà estar dos anys 
a la Moncloa, millorant la seva imatge sense haver d’en-
trar al fangar d’aprovar lleis rellevants. A més aconse-
gueix desactivar el soufflé de C’s, on en Rivera ja es veia 
de president. La pregunta és: “¿Mismo perro con distin-
to collar?” Ho veurem...
Però del que no s’ha parlat gaire és del que està passant a 
Catalunya. La presa de possessió dels consellers i la caigu-
da de l’article 155 permet a la Generalitat recuperar el seu 
funcionament després de 7 mesos de segrest. De forma 
urgent caldrà recuperar el temps perdut pel bloqueig ins-
titucional que ha frenat el correcte desenvolupament dels 
diferents departaments.
I també caldrà tornar a fixar el rumb cap a la República. 
Cal explicar que, per molt que els partits unionistes ho 
resin, la lluita per aconseguir un anhel polític no és delic-
te. Les lleis han de ser un reflex de la societat i han de ser 
modificades per defensar i incloure tot tipus de deman-
des socials (fins i tot les territorials). I hem de seguir llui-
tant per l’alliberament dels presos polítics, el retorn dels 
exiliats i la recuperació de la dignitat de les nostres ins-
titucions. El nou Govern de la Generalitat té una feina ti-
tànica per davant. Li desitgem sort i fermesa per donar 
viabilitat a les demandes de la gent, però sense caure en 
errors del passat (que també n’hi ha hagut).  

Habitatge, una qüestió
de prioritats

Situació política actual
(a nivell català)
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El passat 16 de maig, 45 caminaires de Caldes de Montbui van partici-
par en l’acte de cloenda del programa de la Diputació de Barcelona Cicle 
de Passejades de la Gent Gran “A cent cap als cent”, que va celebrar-se a 
Palau-solità i Plegamans. Durant la jornada, els calderins que han parti-
cipat en les passejades d’aquesta temporada van gaudir d’una caminada 
llarga, una activitat de moviment expressiu, un taller de marxa nòrdica i 
una caminada curta de marxa nòrdica. Acabades les activitats, va tenir 
lloc el dinar de germanor amb la resta de caminaires com a celebració 
de la cloenda. A la tarda es van dur a terme els parlaments de les autori-
tats assistents i el lliurament de diplomes, que en el cas de la vila termal 
va anar a càrrec d’Isidre Pineda, regidor de Cultura i Patrimoni, i Maria 
Pilar Aznar, regidora d’Acció Social, Gent Gran i Participació Ciutadana. 
Donat el gran volum de participants enguany en el programa de la Dipu-
tació, amb 65 municipis adherits, les jornades de cloenda es van dividir 
en dos dies, el 16 i 17 de maig, per tal de poder aplegar tots els passejants. 

El “fins aviat” del Cicle de Passejades
de la Gent Gran

Foto de la setmana

Els caminaires durant la festa de cloenda de l’edició d’enguany. > AJ. CALdEs

Cor infantil Amics 
de la Unió                 

+ rotació 
+ aparcament 

> Domènec Sánchez Riera  > Domènec Sánchez Riera  

Tal com ressenyen els flyers de la pro-
gramació del Casino d’abril a juny d’en-
guany, ahir va ser el torn d’aquesta for-
mació que, si bé en aquests flyers ja es 
fa un esbós de la classe d’espectacle de 
què gaudirem, m’ha semblat conveni-
ent, sobretot per als qui no hi vàreu as-
sistir, explicar-vos què “fa” aquest cor, 
perquè no és un cor convencional; més 
que un cor on solament treballaria el 
sentit de l’oïda, el qual fruiria amb el 
timbre i conjunció de les veus, va molt 
més lluny.
Ací ens trobem amb quelcom radi-
calment diferent; ens trobem al da-
vant d’un espectacle on cada cançó 
ve acompanyada per la seva coreo-
grafia, quan no també amb percus-
sió, amb el que aquest element supo-
sa per al ritme, i d’altres elements: 
flors, ventalls, garlandes, etc., i que 
fa que la resta de sentits celebrin una 
estètica refinada, on a part del des-
crit són els mateixos cantants els ar-
tífexs de la coreografia citada.
L’espectacle va ser d’un nivell artístic 
tan alt que a aquest modest redactor 

A casa he intentat que fóssim abans 
crítics constructius que crítics d’ofi-
ci, o sigui gratuïts i dels que no apor-
ten cap solució. D’aquests darrers 
(em plauria equivocar-me) en sorti-
ran com a boletus quan l’any és pro-
pici a la seva proliferació.
Aquesta asseveració la faig amb 
vista del tríptic sobre l’aparcament 
que els responsables del municipi 
ens han fet arribar a tots els veïns. 
Si tots plegats fem gala de civisme, 
és indubtable que els resultats hau-
rien d’esdevenir positius.
Com a bon català, no m’agrada que 
em toquin la butxaca, però de ve-
gades, per fer possible la convivèn-
cia, sobretot quan ja som tants, és 
evident que s’han de prendre mesu-
res no sempre populars, en aquest 
cas (crec) més per una minoria que 
per la majoria; tan poc populars pot-
ser com us podria semblar aquest 
apunt.
S’acomiada un veí a qui, com vosal-
tres, sigui directament o indirecta, 
afectarà la –impopular?– mesura.

li era peremptori redactar aquest es-
crit al més aviat possible, quan enca-
ra estava “tocat” per tanta bellesa i no 
volia que el temps pogués “refredar” 
el que queda dit.
Ací m’haureu de permetre una peti-
ta llicència per reivindicar quelcom 
que, quasi sense voler, fem servir 
quan parlem del jovent en general 
i que sempre he trobat molt poc 
afortunat. Parlant de qualsevol afer 
(pel que ens ocupa és indiferent)..., 
“és que aquesta joventut!”, com si 
aquesta fos la causant de tots els 
mals. Em puc ventar que per mo-
tius culturals comparteixo (encara) 
afers amb molt de jovent, i un cop 
sabut que “de todo hay en la viña del 
señor”. La joventut ho és perquè és 
jove (tot es cura), però n’hi ha amb 
uns valors que no se’ls acaben...; per 
aquesta, chapeau! (xapó).
Si bé al públic no ens va arribar pro-
grama de mà, el cant és tan sublim 
que és indiferent la llengua en què es 
canta. Sí que vull i crec que els que 
vàrem fruir amb l’espectacle voldran 
compartir, és agrair la feina ben feta 
del director, Josep Vila Jover, i per 
descomptat a tots els nois i noies que 
ens van deparar una tarda delicio-
sa. Doneu per bo la quantitat d’ho-
res d’assaig que heu  emprat. Eh, que 
paga la pena? ENDAVANT
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La 30a edició del concurs de teatre amateur va celebrar la seva cloenda al Centre amb un centenar d’assistents

El tACA’M torna a casa 

L

Foto de família dels guardonats amb l’alcalde de Caldes a l’escenari de l’Stage . > M. PuIgduETA

TEATRE | CENtrE AtENEU DEMOCràtIC I PrOgrESSIStA

Marta Puigdueta

a presentació de la tren-
tena cloenda del Taca’m 
no va deixar indiferent. 
Un transvestit molt acon-
seguit va arrencar rialles 

als grups de teatre participants, al 
jurat i a la premsa de principi a fi de 
la vetllada. 

El president del Centre Ateneu 
Democràtic i Progressista de Caldes, 
Jaume Pieres, va expressar la seva 
satisfacció de poder tornar el TA-
CA’M a casa: “Hem fet una recon-
questa de l’espai, com a associació 
ens cal reivindicar el nostre lloc 
i evidenciar les mancances. Som 
aquí per explicar realitats, però no 
serà fàcil perquè les entitats estem 
pagant el 155”. Pieres també va refe-
rir-se a la cloenda com “una entrega 
de premis excusa per fer un sopar 
de comunitat”.

El Cafè del Centre va oferir un 
càtering excel·lent, deliciós i elaborat 
als assistents: crema de meló, ama-
nida de patata amb tataki de tonyi-
na i mostassa, galta de porc marina-
da amb crema de pèsols i rotllet de 
pinya amb mascarpone i coco. 

Pel que fa al teatre, està previst 
que el gener de 2019 s’acabin els tre-
balls de rehabilitació. De fet, no es 
feia cap acte en aquest espai des del 
2005 i bona part dels calderins i cal-
derines el recorden com l’escenari de 
l’oci de la seva joventut.

El TACA’M 2018 ha crescut en 
públic, en espectadors joves i en qua-
litat escènica. La vintena d’especta-
cles emmarcats en el concurs han 
atret un centenar de persones en ca-
dascuna de les representacions, que 
s’han fet majoritàriament a l’Stage. 
La cloenda, com de costum, va ser-
vir per fer balanç però també es va 
voler reconèixer la tasca de l’ideari 
del festival, Jordi Aymerich.

Jordi Solé, alcalde de Caldes de 
Montbui, va manifestar la seva volun-
tat i il·lusió perquè les representaci-
ons del TACA’M es puguin fer al te-
atre en la pròxima edició, abans que 
deixi l’alcaldia. 

El clam “presos polítics” va ser 
el teló de fons de la gala, arran de 
la visita que va fer al teatre en pro-
cés de rehabilitació Carme Forcadell 
el 2016, i que es posava de manifest 

amb una cel·la dalt de l’escenari. Es 
va assenyalar la cultura com la mi-
llor eina per arribar a la democrà-
cia i a la llibertat. 

El grup escènic de Sant Hipòlit 
de Voltregà ha guanyat el TACA’M 
2018 a la millor obra i sis guardons 
més per La plaça del Diamant. La 
formació ja va guanyar l’edició del 
2017 i per això s’ha encarregat de 
la presentació de la cloenda, a càr-
rec de l’explosiu transvestit Heca-
tombe. Sergi Marcos, codirector del 
grup de Sant Hipòlit, va agrair el 
treball en equip: “És una sort quan 
les hores de dedicació tenen una 
recompensa com aquesta”. 

Pel que fa al TACA’M a la mi-
llor interpretació, va ser per a Er-
nest Castañé a Cansalada cancel-
lada i Mireia Sánchez a La plaça del 
Diamant. La votació popular també 
va erigir l’obra del Grup de Teatre 
de Sant Hipòlit com a representa-
ció més ben valorada, amb un 9,061. 

La millor presentació escènica va 
ser per a La K.Mama a El pescador 
d’estels i la millor direcció escèni-
ca va ser la de Marc Ciurana a Con-
tents i enganyats del Grup de Tea-
tre Cassanenc.

Jaume Guarch, membre de 
l’organització del festival, va definir 
aquesta cloenda com “la millor de 
totes” i va destacar la dificultat del 
jurat per atorgar els guardons per 
la qualitat de les obres i dels actors: 
“hi havia premis que se’ls merei-
xien set o vuit.”

El TACA’M fa més de trenta 
anys que es fa i en la seva trajectò-
ria ha rebut reconeixements com el 
premi de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya el 1995 per la seva cre-
ativitat en arts escèniques, o bé el 
guardó internacional Mundo Tea-
tre per l’organització del concurs, ja 
plenament consolidat entre els cer-
tàmens de teatre amateur de tot Ca-
talunya, l’any 2004.

El grup de 
Sant Hipòlit 
de Voltregà 
va ser el més 
premiat de 
la nit  per 
La plaça del 
Diamant

Més participació calderina a l’Aplec Sardanista
El nou format i la nova ubicació van ser molt ben rebuts pels cal-
derins i calderines que van acostar-se al Parc de l’Estació per cele-
brar un nou Aplec de la Sardana. Les dues cobles, Marinada i Sant 
Jordi-Ciutat de Barcelona, van oferir un bonic repertori amb una 
interpretació excel·lent. A la mitja part van tocar conjuntament la 
sardana “L’aplec de Caldes”, de Ramon Vilà i Ferrer. La Cobla Sant 
Jordi-Ciutat de Barcelona va tancar la ballada amb la sardana “La 

Santa Espina” d’Enric Morera. També es va celebrar un concurs de 
colles improvisades amb un total de 4 rotllanes composades pel pú-
blic que va ser present a la ballada. Els resultats van estar renyits, 
però finalment tots els participants al concurs van ser obsequiats 
amb coca i cava. Empreses i entitats calderines van col·laborar per 
fer possible el sorteig de 7 premis, que es van repartir entre els di-
ferents pobles dels balladors assistents.

Primers premis  TACA’M 18

- Interpr. masculina: Ernest Castañé
(actor a Cansalada cancel·lada) 

- Interpr. femenina: Mireia Sánchez 
(Maduresa a La plaça del diamant)

- Interpr. secundària masculina:
Enric Mas (Cesc a segueix el teu cor)

- Interpr. sec. femen.: Judit Sánchez 
(Joventut a La plaça del diamant)

- Votació popular: “La plaça del
Diamant”, de grup Teatre de sant Hipòlit

- Pres. escènica: La K.Mama, per El 
pescador d’estels

- Caracterització: Equip La plaça del diamant
- Apartat tècnic: T.I.C. Escènic per Aquesta 
nit tanquem

- Especial Jurat: Eulàlia Vilarasau
per Aquesta nit tanquem

- Direcció escènica: Marc Ciurana 
(Contents i enganyats)

- Millor obra: “La plaça del Diamant”
(grup de Teatre de sant Hipòlit) 
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3A EDICIÓ | fEStIVAL DE MúSICA

Joan Dausà actuarà al Molí de l’Esclop
Divendres, dia 1 de juny, es va pre-
sentar el cartell oficial dels artis-
tes que participaran en la tercera 
edició del Festival Molí de l’Esclop. 
A la presentació, conduïda pel seu 
director artístic, Abel Coll, es van 
desvetllar els noms dels artistes 
que hi participaran enguany, figu-
res consolidades com Joan Dausà i 
Xarim Aresté combinades amb ar-
tistes emergents com l’emporda-
nès Pau Blanc. En aquesta edició 
també hi haurà presència calde-
rina, amb els artistes consolidats 
Luis Robisco, que durant la pre-
sentació ens va fer un tast del 
que es podrà escoltar durant el 
seu concert acompanyat del seu 
germà, i Esther Condal. La nove-
tat més destacada d’enguany són 
els dobles concerts, ja que cada 
nit del festival hi haurà un primer 
concert a les 21 h i un segon a les 
22.30 h, amb una pausa de 30 mi-
nuts entre concert i concert perquè 
la gent pugui fer un mos de l’oferta 
gastronòmica que oferirà el Balnea-
ri Termes Victòria. Una altra de les 
novetats és l’accés a la plaça Molí de 
l’Esclop, per les obres que s’estan 
realitzant a la plaça de la Font del 
Lleó; l’entrada al recinte es podrà 
fer des del Pont Romànic ,tot pas-
sejant per la Riera, fins a accedir a 

Pineda, els germans Robisco i Abel Coll presentant el cartell del festival. > M. CLAPErs

l’espai del Molí de l’Esclop. El fes-
tival arrencarà el divendres 20 de 
juliol a les 21 h amb l’actuació de 
Pau Blanc, que presentarà el seu 
primer àlbum, El jou, i el segui-
rà Xarim Aresté acompanyat de 
la seva banda per interpretar el 
seu últim treball, Polinèsies. En 
la segona jornada, la veu càlida i 
íntima de Gessamí Boada presen-
tarà White Flowers acompanya-
da del pianista Víctor Miralles, 
just abans que Joan Dausà inter-
preti el seu tercer disc d’estudi, 
Ara som gegants, acompanyat de 
la seva banda. El següent cap de 

L’Ajuntament ha fet públic la con-
vocatòria de la beca de recerca 
històrica, que enguany està desti-
nada a la investigació de la prem-
sa calderina. Per donar a conèi-
xer les bases de la beca, l’escenari 
triat van ser les instal·lacions de 
la Ràdio Municipal, on el regidor 
de Cultura i Patrimoni, Isidre Pi-
neda, acompanyat d’Esther Sán-
chez, arxivera municipal, i Anna 
Molenón, directora del Museu 
Thermalia, va donar a conèixer 
les característiques que englo-
ba aquesta beca de recerca his-
tòrica. L’objectiu d’aquesta beca 

La tercera beca de recerca històrica 
està dedicada a la premsa calderina

La presentació de la beca de recerca als estudis de Ràdio Caldes. > M. CLAPErs

és ajudar els historiadors emergents 
perquè tinguin l’oportunitat de donar 
forma visual a la seva recerca amb 
l’assessorament del Museu Termalia, 
que alhora comissiona la seva expo-
sició. Aquesta beca està dotada amb 
1.750 euros i s’adreça a totes aque-
lles persones que puguin acreditar 
un grau, un màster o una llicencia-
tura d’humanitats o ciències socials 
i amb coneixement de la llengua ca-
talana. Aquest any el termini per pre-
sentar-ne les sol·licituds és fins al 30 
de juny a l’Oficina d’Atenció a la Ciu-
tadania, i caldrà aportar la documen-
tació que s’especifica a les bases.

INVESTIGACIÓ | hIStòrIA

setmana actuarà la calderina Es- 
ther Condal, que presentarà Bird, 
i tancarà el penúltim dia Guillem 
Roma, presentant Connexions. 
Les mans virtuoses del calde-
rí Luis Robisco obriran els con-
certs de l’última jornada interpre-
tant el seu darrer treball, Camino, 
i també peces de qui ha estat la 
seva influència musical, Paco de 
Lucía. Tancarà la tercera edició 
d’aquest festival la cantautora 
Judit Neddermann, que interpre-
tarà les cançons del seu últim tre-
ball, Nua, que l’ha consolidat com 
una artista de veu prodigiosa. 
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L’atleta Noel Forné va aconseguir la 10a posició en el Prinextrem 2018, l’in-
tens Ironman que es va celebrar al Pirineu lleidatà els dies 26 i 27 de maig. 
La prova va començar a les 5.30 hores, i va constar de llargues distàncies 
amb l’afegit i dificultat de grans desnivells: 4.000 metres de bicicleta i 2.000 
metres de marató, començant a l’aigua amb una temperatura de 15 graus. 
Forné va finalitzar la dura prova aproximadament a les 24 hores de la nit. 

10a posició en el Prinextrem 2018

L’equip d’Eduard Candamí tanca la millor temporada a l’OK Lliga i tornaran a Europa

n esprint final espectacu-
lar, amb set victòries en 
vuit partits i la remun-
tada d’un 2-0 en l’últim 
partit contra l’Asturhoc-

key (2-3 final), ha permès al CH Caldes 
Recam Làser aconseguir per segona 
vegada a la història del club la classifi-
cació per a la CERS de la pròxima tem-
porada, i d’aquesta manera ha tancat 
el millor any en puntuació de l’equip a 
l’OK Lliga.

“Si som realistes, amb els can-
vis inicials a principis de temporada 
i venint d’una experiència dura a la 
Lliga, estàvem molt mentalitzats per 
fer una molt bona temporada i millo-
rar els registres. Teníem equip per 
fer-ho millor i acabar entre el 7è i el 
10è lloc. Amb un gran final de tempo-
rada ho hem aconseguit. Teníem ca-
pacitat per fer-ho, sempre que féssim 
les coses ben fetes”, explica el tècnic, 
Eduard Candamí.

En efecte, l’equip arlequinat ha 
acabat un any excel·lent en la que ha 
estat la tercera temporada consecuti-
va a l’OK Lliga, aconseguint superar 
en un el rècord de 43 punts de la tem-
porada 2015-2016. “El recorregut de 
l’equip és molt bo. Ens hem pogut 
establir com a club d’OK Lliga i això 
ens dona un punt de seguretat. Crec 
que l’equip ja sap on està i a què juga. 
Des de dins potser costa més de valo-
rar, però des de fora sempre és més 
fàcil de veure”, diu l’entrenador calde-
rí. El seu equip ha acabat en la nove-
na posició –amb quàdruple empat a 44 
punts amb Girona, Voltregà i Vendrell–, 
però no millora la setena de la tempo-
rada 2015-2016, però sí que ho fa amb 
l’onzena de la passada, on es va haver 
de lluitar per salvar la categoria en al-
guns trams, tot i aconseguir-ho algunes 
jornades abans del final.

“Som pràcticament els matei-
xos jugadors que vam aconseguir 
pujar a l’OK Lliga. L’equip ha anat 
creixent i la maduresa en els mo-
ments clau cada vegada va millo-
rant”, explica el responsable de l’equip 
més jove de la categoria, amb una mit-
jana d’edat de 22,4 anys, on dotze dels 
jugadors són menors de 25 anys (qua-
tre són menors de 20) i només tres su-
peren els 25. 

Amb 74 gols, el Caldes Recam 
Làser és l’onzè millor atac de la Lliga, 
lluny dels 148 aconseguits pel Reus o 
els 147 del FC Barcelona. Ferran Rosa 
amb 19 gols ha estat el màxim anota-
dor de l’equip, seguit de Pol Galbàs (17) 
i Xavi Rovira (14).

La porteria defensada per Cesc 
Campor no és fàcil de batre, i és la cin-
quena millor defensa amb 86 gols re-
buts. Els de Candamí tenen un per-
centatge del 25,71% d’efectivitat en 
el llançament de faltes directes (12a 

El Ch Caldes, un 
equip de CErS

U
Albert San Andrés

posició), però és el millor equip de la 
Lliga en el llançament de penals amb 
un 66,67% d’encert, ja que n’ha anotat 
8 dels 12 llançats. Amb 295 faltes to-
tals, és el novè equip de la categoria, 
i se situa entre els quatre equips que 
menys targetes blaves (13) han vist a 
la Lliga, sense cap vermella. 

“El balanç final és molt bo. Hi 
ha hagut una bona evolució durant 
la temporada. L’equip ha anat mar-
cant diferents registres fins a trobar 
i encaixar el que donava èxit. L’es-
port d’elit el marquen els resultats 
i la classificació per a la CERS és un 
premi”, sentencia Candamí sobre una 
temporada on l’equip ha aconseguit el 
retorn a Europa, una competició on es 

“El recorregut de 
l’equip és molt bo. 
Ens hem pogut 
establir com a club 
d’OK Lliga i això 
ens dona un punt 
de seguretat”

HOQUEI | bALANÇ

podrà treure l’amarg regust de boca de 
l’any passat, després de caure a les se-
mifinals contra el CGC Viareggio.

El marge de creixement d’un 
equip tan jove no té límit. S’ha de tenir 
en compte que, amb la mitjana d’edat 
més baixa, ja ha aconseguit mantenir 
tres anys la categoria i classificar-se 
per a una final4 de la CERS. La madu-
resa a la Lliga ronda els 30 anys, per 
això, si la progressió segueix sent ex-
ponencial, el Caldes pot consolidar-se 
com un dels equips importants en un 
futur no gaire llunyà: “no puc posar lí-
mits a aquest equip. Podem créixer 
molt. Tots ho estem aconseguint, ar-
ribant a cotes més altes. Per mi, l’ob-
jectiu és sumar contra els equips en 

Campiones d’Espanya amb la 
selecció catalana de futsal
Les jugadores i porteres calderines de futbol sala del 
Club Natació de Caldes, Clàudia Hernández i Júlia 
Sanz, s’han proclamat campiones d’Espanya jugant 
amb la selecció catalana al Campionat Infantil celebrat 

a Galícia el passat diumenge 27 de maig. En la final, 
l’equip en representació de Catalunya va guanyar el 
partit contra el Madrid amb el resultat definitiu de 0 
a 2, després d’arribar-hi guanyant tots els partits ante-
riors de manera clara. Les catalanes van arrodonir un 
campionat extraordinari amb la consecució definitiva 
del títol, i així es van mostrar clarament superiors als 
quatre rivals als quals s’havien enfrontat.

què s’ha de sumar i plantar cara als 
equips de la part alta, jugar-hi de tu 
a tu. No tinc cap fita gravada, hem 
d’anar pas a pas i seguir millorant 
en els moments clau”.

L’equip ja ha començat a planifi-
car la pròxima temporada, on la prin-
cipal baixa serà la de Jacint Molera, un 
dels jugadors més experimentats. La 
seva baixa serà coberta per l’atacant 
Álvaro Giménez, un jugador ofensiu de 
28 anys, procedent de l’equip italià del 
Forte dei Marmi i que retorna a l’OK 
Lliga, on va debutar amb el Club Patí 
Vilanova, amb el qual va aconseguir 
una CERS (2007), un dels objectius del 
seu nou conjunt. Giménez aportarà ex-
periència i gols a l’equip de Candamí.

Els jugadors del CH Caldes Recam Làser durant la presentació en un partit de lliga. > A. sAn Andrés
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rESULtAtS ESPOrtIUS 26-27 MAIG

HOQUEI | OK LLIgA

FUTbOL | tErCErA CAtALANA

FUTSAL | DIVISIÓ D’hONOr

El retorn europeu dels de Caldes

L’última victòria abans de l’ascens

Cap a la Divisió de Plata 

La gran victòria en l’últim partit de l’OK Lliga, 
disputat el 27 de maig contra l’Asturhockey, va 
significar el gran premi del retorn europeu del 
Recam Làser Caldes. Els calderins jugaran en 
pistes europees l’any vinent gràcies al resultat 
favorable de 2 a 3 obtingut contra els asturians.

El CF Caldes va dir adeu a la Lliga d’aquesta 
temporada amb el partit disputat el 26 de maig 
contra el Santa Maria Montcada. Els calderins 
han finalitzat l’última jornada amb una nova vic-
tòria (2 a 3), amb l’esperat ascens a Segona Ca-
talana, que estrenaran en la propera temporada.  

El sènior femení va guanyar el partit contra el 
Futsal Aliança Mataró (1 a 6), i ha acabat en 2a 
posició en la Lliga i amb pràcticament assegu-
rada la plaça a la categoria nacional Divisió de 
Plata. Els masculins van perdre contra el Pre-
mià de Mar, han quedat en la 6a posició en la 
classificació i mantenen la categoria. 

bÀSQUET | SEgONA CAtALANA

Les fèmines acaben la fase d’ascens
El sènior femení ha finalitzat la fase d’ascens 
guanyant en l’última eliminatòria contra el Cas-
sanenc. Tot i perdre el dissabte passat, les calde-
rines van remuntar a casa amb el resultat de 86 
a 68. Finalment, han quedat en 11a posició dels 4 
grups dins Segona Catalana. Els masculins han 
aconseguit salvar-se de la promoció de descens. 

CLASSIFICACIONS

José Luis Duque haurà de consolidar els calderins a 
Segona Catalana. > J. MEdInA

La patinadora calderina de categoria infantil Elna 
Frances ha començat la temporada de competició 
amb uns resultats excepcionals. Del 25 al 27 de maig, 
Frances va aconseguir la 2a posició dins la categoria 
infantil en el Trofeu Internacional Sedmak-Bressan 
celebrat a Trieste, localitat italiana. Aquesta des-
tacada classificació en el campionat internacional, 
on van participar 22 patinadors d’arreu del món, va 
permetre a la calderina poder gaudir d’una plaça 
gratuïta en la tecnificació que va tenir lloc a la ma-
teixa pista de Trieste els dies 28 i 29 de maig, amb 
alguns dels millors entrenadors d’Itàlia. 

PATINATGE  | trOfEU INtErNACIONAL

Duque substitueix Fortuny 
com a entrenador
José Luis Duque substituirà Marc Fortuny com a en-
trenador del CF Caldes. Fortuny deixa el club per bus-
car nous reptes després d’una temporada i mitja en-
trenant el primer equip. El calderí no va poder salvar 
la categoria el curs passat malgrat una gran segona 
volta, però l’ha retornat a Segona Catalana aquesta 
campanya. Duque agafa les regnes del conjunt blaugra-
na amb l’objectiu d’aconseguir la permanència. El tèc-
nic de Palau ha entrenat Sant Cugat i Terrassa, entre 
d’altres equips.  > TONI CANYAMERAS 

FUTbOL | tErCErA CAtALANA

Elna Frances, 2a classificada

El club calderí CN Caldes està d’enhorabona en la disciplina de futbol sala 
arran dels resultats de Lliga d’aquesta darrera temporada 2017-2018. D’una 
banda, l’equip sènior femení ha aconseguit el segon lloc de la classificació 
en la categoria de Divisió d’Honor amb un resultat final de 55 punts, només 
7 punts per sota de l’equip campió de Lliga, el Ripollet FS. Aquests grans 
resultats no es van fer evidents fins al darrer partit, disputat contra l’Ali-
ança Mataró (1-6), on gràcies a la victòria de les calderines aquestes van 
aconseguir fer-se amb la segona posició i amb gairebé la plaça assegura-
da a Segona Divisió Nacional de cara a la següent temporada, encara es-
perant la confirmació oficial de la Federació Espanyola. D’altra banda, i 
seguint la línia victoriosa del sènior femení, l’equip juvenil masculí ha aca-
bat la temporada amb el millor dels resultats: són campions de Lliga i as-
cendeixen a la categoria superior, és a dir, a Divisió d’Honor Juvenil, per 
a la temporada 2018-2019. Malauradament, el sènior masculí no ha gaudit 
de resultats tan destacats. L’equip calderí ha finalitzat la Lliga perdent a 
casa el partit contra el Premià de Mar (7-8) i ha aconseguit una còmoda 
sisena posició en la classificació dins la Divisió d’Honor, cosa que els per-
metrà mantenir la categoria en la següent temporada.

L’ascens del CN Caldes

L’equip sènior femení en el partit que les va classificar en 2a posició. > CEdIdA

FUTSAL | fI DE tEMPOrADA

HOQUEI
OK Lliga  · J 30

CLASSIFICACIÓ PT

Lleida - reus 6 - 3
Igualada - Lloret 5 - 5
Vic - Alcoi 6 - 3
noia - Barcelona 3 - 4
Voltregà - Liceo 7 - 4
Asturhockey - Caldes 2 - 3
Palafrugell - Arenys 6 - 7
girona - Vendrell 2 - 5

FC Barcelona Lassa 79
Coinassa Liceo HC 68
reus deportiu La Fira 67
CE noia Freixenet 53
ICg software Lleida 52
Igualada Calaf grup HC 48
CP Voltregà 44
CH Caldes Recam Laser 44
Citylift girona CH 44
CE Vendrell 44
Club Patí Vic 33
CH Lloret Vila Esportiva 31
Enrile PAs Alcoi 31
CE Arenys de Munt 19
CH Palafrugell 15
Asturhockey CP 11

FUTBOL
3a CATALAnA · gruP 9 · J 34

CLASSIFICACIÓ PT

Monmeló - Lourdes 0 - 5
Llinars - Vilamajor 1 - 1
Bigues - sta Perpètua 3 - 3
Canovelles - sta Eulàlia 4 - 1
st Celoni - La Torreta 0 - 2
Montcada - Caldes 2 - 3
Vilanova - sarrià 4 - 0
Lliçà - Palautordera 2 - 1
Vallès - Ametlla 5 - 4

Caldes Montbui CF A 88
Lliçà de Vall CF A 71
Vilanova Vallès CF A 69
Montmeló uE CF A 65
sant Celoni uE A 59
Canovelles uE A 57
sta Maria Montcada 57
La Torreta CF A 57
CF sta Perpètua A 51
Lourdes ud A 49
sarrià CP B 45
Llinars CE A 41
Vallès CAT A 33
sta Eulàlia ronçana  29
Vilamajor CF A 28
Palautordera CF A 24
Bigues CE A 19
Ametlla AEC A 18

FUTBOL SALA M
divisió d’Honor · gruP I · J 26

CLASSIFICACIÓ PT

rubí - Premià 4 - 7
Arenys Fr - Barnasants 8 - 6
Centelles - Floresta 4 - 5
Parets - Can Calet 5 - 5
riudellots - Montseny 3 - 3
Caldes - Pineda  7 - 8
st Andreu - Arenys M 2 - 2

CFs Arenys de Munt A 60
Barnasants FsC A 59
Jamones Centelles AE A 48
Barri Can Calet CFs A 43
Pineda de Mar Fs A 41
CN Caldes FS A 39
st Andreu sagrera A 38
Olímpic Floresta B 37
Parets Fs A 32
Montseny CECd A 31
Futsal Frankfurt Arenys A 28
CFs Premià de dalt A 26
riudellots ACE A 23
rubí CEFs A 14

FUTBOL SALA F
divisió d’Honor · gruP I · J 26

CLASSIFICACIÓ PT

Mataró - Caldes 1 - 6
st Vicenç - ripollet 1 - 5
Tortosa - Jesús Maria 1 - 10
Hospitalet - sabadell r
Les Corts - Catgas 2 - 1
Esplugues - salou 8 - 0
Estel - Altafulla 2 - 2

ripollet Fs A 62
CN Caldes FS A 55
Estel Vallseca A 51
Les Corts uBAE AE A 45
Penya Esplugues AE B 41
Altafulla Fs A 39
Futsal Aliança Mataró 39
Jordi Torras st Vicenç 36
Jesús Maria CE A 25
salou CFs A 21
Catgas Energia 19
Fs sabadell Femení B 16
Femení Tortosa-Ebre CF 0

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
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EXPOSICIONS 

“El cos, subjecte d’art”
fins al 17 de juny .
Lloc: Sala Delger.
Org.: taller d’Art Municipal.

“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. 

  DIMARTS 05 

12 h · RESOLUCIÓ 
ENDEVINA-LA!
Sorteig del joc de llengua i enginy.
Lloc: ràdio Caldes.
Organitza: CPNL-Oficina de 
Català de Caldes de Montbui.

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 06
07.30 h · SORTIDA
Caminada a la font del bou.
Lloc de sortida: estació 
d’autobusos.
Org.: Caminades de L’Esplai.

09.30 h · CURS
“Com ser un venedor efectiu”.
Lloc: Caldes Emprèn - Centre 
d’Iniciatives Empresarials.
Org.: Ajuntament de Caldes.

10 h · JORNADA DE 
PORTES ObERTES
En el marc de la Setmana 
Internacional dels Arxius.
Lloc i organitza: Arxiu 
Municipal de Caldes. 

11 h · VISITA GUIADA
En el marc de la Setmana 
Internacional dels Arxius.
Lloc i organitza: Arxiu 
Municipal de Caldes.

16 h · ACTIVITAT
bingoaliment.
Lloc: Sala 2 del Centre Cívic 
i Cultural.
Organitza: Associació 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.
Organitza: Associació Cultural 
de la Dona .

  DIJOUS 07 

10 h · IV GRAN DICTAT
Concurs amb els alumnes de 5è 
de primària de totes les escoles 
de la vila. 
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Org.: CPNL-Oficina de Català 
de Caldes i Ajuntament de Caldes

19 h · ACTE D’AGRAÏMENT  
Acte d’agraïment als donants 
del fons de l’Arxiu Municipal de 
Caldes de Montbui.
En el marc de la Setmana 
Internacional dels Arxius.
Lloc i organitza: Arxiu 
Municipal de Caldes. 

19 h · PRESENTACIÓ LLIbRE
Mossèn Prakash: el sentit 
d’una vida, d’Eva Carrió. La 
presentació anirà a càrrec de 
mossèn Prakash i Eva Carrió.
Lloc i org.: biblioteca de Caldes. 

19 h · TRObADA DEL PEC
trobada del plenari del grup 
impulsor del Projecte Educatiu 
de Caldes (PEC).
Lloc: Les Cases dels Mestres 
(Aula taller).
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. 

  DIVENDRES 08
09.30 h · NATACIÓ
final territorial benjamí i 
prebenjamí, del 8 al 10 de juny 
fins a les 16.30 h. 
Lloc: Sant Andreu.

20 h · CONCERT bENÈFIC
Concert a favor de l’hospital 
Sant Joan de Déu, per a la 
recerca de la dermatomiositis. 
A càrrec de Luis robisco & 
Yasmina Prats.
Lloc i organitza: El Centre.

  DISSAbTE 09
09 h · IRONMAN
Medio Ironman Zarautz, amb
la participació dels atletes del 
CN Caldes. 
Lloc: Zarautz.

10 h · CURS
“Ioga específic per a 
embarassades, nens, 3a edat, 
parelles i grups”. Mòdul 
formatiu de dos dies. Preu: 200 €. 
Lloc i organitza: Yoga Ashram.

12 h · CONTE AL SAC
Lectura de Puja al tren!. 
Narració de contes per a petits 
lectors a càrrec d’Un Conte al Sac. 
Lloc i org.: biblioteca de Caldes. 

14 h · bOTIFARRADA
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Inscripcions i organitza: 
L’Esplai.

17.30 h · CONCERT
festival Simfònic a Caldes.
Lloc: sala d’actes de l’Stage, 
Escola d’Arts Escèniques.
Organitza: tot Música 
Ensenyament. 

19 h · REMIAU
Cicle Memòria i Cos. A càrrec 
d’Alkyoni bouchalaki, artista 
nascuda a Atenes, que durà 
a terme la seva performance 
Prácticas elementales de 
la A a la b. Cortar, romper y 
cercenar, 3 performances amb 
fil conductor.
Lloc: Safareig de la Canaleta.
Organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui.

  DIUMENGE 10 

08.30 h · TRIATLÓ
triatló Internacional (half ), 
amb la participació dels atletes 
del CN Caldes. 
Lloc: banyoles.

10.30 h · IX RAL·LI 
AUTObUSOS CLÀSSICS
ral·li des de barcelona fins a 
Caldes de Montbui.
La parada i finalització del 
recorregut a Caldes de Montbui 
està prevista a les 13.05 h. 
Exposició temporal dels 
vehicles fins a les 14 h. 
Lloc: plaça de l’Església i av. 
Pi  i Margall.
Organitzen: Sagalés, 
tMb i ArCA.

11.30 h · CERCAVILA
Amb motiu de la trobada
de Colles de Castellers del 
Vallès Oriental.
Lloc: plaça de l’Estació.
Organitza: Escaldats de Caldes. 

12 h · CASTELLERS
trobada de Colles del Vallès 
Oriental amb la participació 
de les colles dels Xics de 
granollers, els Castellers
de Mollet, els Manyacs de 
Parets i els Castellers de
Caldes de Montbui.
Lloc: plaça de la república, de 
Caldes de Montbui.
Organitza: Escaldats de Caldes. 

12 h · L’HORA DEL VERMUT
Lloc i organitza: Ateneu Molí 
d’en ral.

13 h · CONCERT
Concert ACEM amb la 
participació d’alumnes d’EMM 
Joan Valls. Entrada lliure. 
Lloc: rCDE Stadium de 
Cornellà - el Prat.
Organitza: Associació Catalana 
d’Escoles de Música. 

18 h · bALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Organitza: Associació 
gent gran. 

DANSA
festival de Dansa Isabel fernés
Lloc: Sala gran del Casino 
de Caldes.
Organitza: Escola de Dansa 
Isabel fernés.

19 h · CONFERÈNCIA
“Protesta, lluites, repressió i 
resistències”. 
A càrrec de rolando d’Alessandro. 
Acte de cloenda al curs d’enguany.
Lloc: El Centre.
Organitza: UPCM. 

  DILLUNS 11 

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. 

18.30 h · CONCERT
Concert Coral Municipal. 
Lloc: Sala d’Actes de l’Escola de 
Música Municipal Joan Valls. 
Organitza: EMM Joan Valls.

  DIMECRES 13 

08 h · SORTIDA
Caminada a la font  
dels Enamorats.
Lloc de sortida: 
estació d’autobusos.
Org.: Caminades de L’Esplai.

16 h · TEATRE
Som la rosalia, a càrrec del 
grup de teatre de l’Associació 
Cultural de la Dona, 
i berenar per a les sòcies.
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Org.: Assoc. Cultural de la Dona.

19 h · CONCERT
Concert de fi de curs de l’EMM 
Joan Valls a càrrec de les 
orquestres i corals de l’escola.
Lloc: Sala Noble de Can rius.

19 h · CONFERÈNCIA
última conferència del curs, a 
càrrec de ramon Casanovas: 
“Preguntes i respostes sobre
les herències”. 
Entrada per als no socis de 7€. 
Lloc: Sala de Cuines de Can 
rius de Caldes de Montbui.
Organitza: Aules d’Extensió 
Universitària Delfí Dalmau
i Argemir. 

19 h · XERRADA
“Practiquem per la salut”, dins 
el cicle “Com podem millorar la 
nostra salut”. A càrrec de Dèlia 
Mora (“hidratació a l’estiu”) 
i Joan Dalmau (“Prenem 
consciència del nostre cos”). 
Lloc: fundació Santa Susanna.
Org.: Associació Jardí Santa 
Susanna i fund. Santa Susanna.

  DIJOUS 14
09 h · INSCRIPCIONS
finalitza el període de 
presentació de candidatures 
per participar en la 3a Nit de 
les Idees. Nit de les Empreses. 
Premi a les millors idees, 
projectes i empreses.
Lloc: La Piqueta - 
Desenvolupament Econòmic 
Local - Servei Empresa.
Organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui.

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.

  DIVENDRES 15 

11 h · REUNIÓ INFORMATIVA
Informació sobre les colònies 
per a gent gran.
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Organitzen: Ajuntament de 
Caldes i fund. Santa Susanna.

19 h · XERRADA
“Marxar bé i tornar millor: 
recursos interculturals & 
emocionals per disfrutar
del viatge”. 
Lloc i org.: biblioteca de Caldes. 

  DISSAbTE 16 

08 h · SORTIDA
Sortida a Salou.
Inscripcions i org.: L’Esplai.

12 h · STORY TIME 
the World’s Worst Witch, 
l’hora del conte en anglès a 
càrrec de Kids&Us Caldes.
Lloc i org.: biblioteca de Caldes. 

16 h · DISCO COUNTRY
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Organitza: Associació Jardí 
Santa Susanna.

18 h · CASTELLERS
Actuació amb motiu de la diada 
de Sant Joan.
Lloc: plaça Llobregat, de les 
roquetes del garraf.
Organitza: Colla de Castellers 
de les roquetes. 

18 h · RECITAL DE POESIA
A càrrec de Núria feliu i 
Enric Major, en el marc de les 
Jornades per a la Llibertat dels 
Presos Polítics.
Lloc: per confirmar.
Organitza: ANC de Caldes.

  DIUMENGE 17 

07.30 h · TRIATLÓ
half Almassora, amb la 
participació dels atletes del 
CN Caldes. 
Lloc: Castelló.

10 h · FIRAbOTIGA
Lloc: avinguda Pi i Margall.
Organitza: UCIC. 

12 h · L’HORA DEL VERMUT
Lloc i org.: Ateneu Molí d’en ral

18 h · bALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Org.: Associació gent gran. 

18 h · CONCERT
Concert de primavera a càrrec 
de la Coral del Centre i 3 corals 
convidades.
Lloc: Sala Noble de Can rius.
Organitza: Coral del Centre.

del 05 al 18 de juny de 2018
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Farmàcia Brunat
93 865 26 45 · C. Folch i Torres, 4
Farmàcia Codina
93 865 00 97 · C. Forn, 5-7
Farmàcia La Rotonda
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

01 juny · 56 anys
JOSE LUÍS CORDÓN RODRÍGUEz
29 de maig · 90 anys
JOAN FONT VENTURA
27 de maig · 65 anys
MOSTAFA HAMMOUHAJ
25 de maig · 87 anys
GABRIEL SANz GONzáLEz
24 de maig · 83 anys
ALEJANDRO HEREDIA BALFAGÓN
23 de maig · 94 anys
CARME GINESTOS ROCABRUNA
23 de maig · 88 anys
MANUEL RODRÍGUEz SAN LEÓN

“La vida és un 10% el que 
passa i un 90% com hi 
reaccionem”

> John Maxwell

La frase de la quinzena
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Curiositats

“Al Ball de Diables 
hi ha aquest punt 

rebel de cremar”

·  Ets directora del Ball de Diables 
des de desembre. Com va anar?
Al desembre es va fer una assemblea 
extraordinària per renovar els càrrecs 
del Ball de Diables i és quan m’hi vaig 
presentar com a possible directora i 
em van acceptar.

· Des de quan ets membre del Ball 
de Diables?
De la colla fa potser un any i poc. Quan 
vaig entrar, m’hi vaig tirar de cap i 
vaig començar a implicar-me en tot i  
a agafar més interès i potser també 
més responsabilitat.

· Per què vas entrar a Diables?
No hi tenia pas cap interès, però un 
amic em va animar a passar-hi i fer de 
bruixa. Hi vaig passar, vaig tornar pas-
sant-hi i fins que m’hi he quedat. L’any 
passat vaig fer de bruixa a l’Escaldàri-
um, però aquest any és incompatible.

· Per què?
Perquè la directora no pot cremar a 
l’Escaldàrium. Té altres responsabi-
litats i per tant no pots formar part 
de la crema.

· Justament aquest any, amb la plaça 
de la Font del Lleó en obres, l’Escal-
dàrium es trasllada al pàrquing de 
Les Cremades. Tot un repte.
Teníem un parell o tres de possibili-
tats, però  vam estar valorant junta-

ment amb l’equip tècnic i la colla 
la ubicació més idònia. Estem sa-
tisfets. Potser no serà tan acolli-
dor ni tan romàntic com la plaça, 
però segur que serà un bon espai. 
Ens han promès que només serà 
un any i tota la colla volem tornar 
a la plaça.

· A la plaça quedava molt clar per 
on entraven les bruixes i els ele-
ments de foc. Com serà a Les Cre-
mades?
Les danses i l’estructura seran les 
mateixes. Sí que ens hem hagut 
de reinventar i imaginar on esta-
rien situades les termes i decidir 
en quin punt sortiran les bruixes, 
o reinventar els carrers i establir 
tres punts de sortida. Tindrem els 
mateixos punts d’aigua i l’escenari 
de músics amb els tabalers.

· A més de l’Escaldàrium, que es 
fa a la segona setmana de juliol, 
seria possible organitzar un es-
deveniment semblant a la tardor 
o a l’hivern?
Ho veig bastant inviable. Per a 
l’Escaldàrium comencem a treba-
llar-hi pel gener i estem tots sub-
mergits en la dinàmica i ja no ens 
queda temps. Quan s’acaba l’Es-
caldàrium, comencem a pensar en 
la Festa Major. Podríem fer més 
coses per Festa Major, però fins 
que no s’acaba el tema de l’Escal-
dàrium, tenim el cap ocupat.

· L’any que ve l’Escaldàrium farà 
25 anys. Preveieu introduir-hi al-
guna novetat?
Tenim idees per donar potència a 
l’aigua perquè sigui un personat-
ge més desenvolupat; ara queda en 
un segon pla. No hem d’oblidar que 
l’Escaldàrium és la festa del foc i 
de l’aigua.

· Què té d’atractiu el Ball de Dia-
bles per atraure gent jove?
Tenim una secció infantil amb 
membres de 5 anys que cada any 
va agafant més força. Suposo que 
l’entitat és atractiva pel bon ambi-
ent que hi ha, és divertida i hi ha 
aquest punt rebel de cremar.

· Pot créixer més l’entitat amb 
més seccions?
Crec que estem complets. Tenim 
la bèstia, que ja ha fet 18 anys, la 
secció infantil i la colla adulta, que 
és molt activa

· La majoria de càrrecs directius 
del Ball de Diables estan ocupats 
per dones...
Potser sí que des del sector feme-
ní hem tingut més implicació, cosa 
que ha fet que als càrrecs de secre-
taria, cap de colla i direcció hi hagi 
dones. Però també hi ha homes a la 
coordinació i la tresoreria.

gemma
Casamayor

Esteve

Directora del ball de Diables de Caldes

Aquesta jove de 21 anys és des de fa tot just sis 
mesos la nova directora del Ball de diables de Caldes, 
que aplega un centenar de membres. Estudiant 
de postproducció audiovisual i de composició 
d’imatge, afronta el seu primer Escaldàrium 
com a directora i des d’una nova ubicació.

Jordi Rius

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