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a més de l’estada, l’atractiva oferta gastronòmica i comercial i els paratges naturals són l’atracció de visitants

E
Jordi Rius

TURIsme | PROSPECTIvA

Caldes, un poble amb tradició 
turística que vol explotar més

l topònim de Caldes 
de Montbui confirma 
l’establiment d’un cen-
tre termal en època ro-
mana. Aquest munici-

pi sempre ha estat identificat amb 
Aquae Calidae, esmentat al segle I d. 
C. per Plini el Vell al llibre Naturalis 
Historia, i al segle II d. C. per Claudi 
Ptolomeu a l’obra Geographia. Val a 
dir que Aquae Calidae va ser un to-
pònim comú de tots els indrets on 
brollava aigua calenta, i no se sap 
gaire bé si aquest topònim corres-
pon a l’actual Caldes de Montbui o 
a Caldes de Malavella. Els romans 
deurien ser els primers turistes de 
Caldes, que venien atrets pels bene-
ficis de les aigües calentes que bro-
llaven de manera natural.

De fet, l’economia de Caldes de 
Montbui està intensament vincula-
da amb el turisme termal; un bon 
exemple és tota l’economia genera-
da a partir del món balneari entre 
la segona meitat del segle XIX i la 
Guerra Civil de 1936-1939: la fabri-
cació artesanal de pastes de sopa de 
Can Sanmartí, fàbriques de farina, 
sabó, una destil·leria, cistells, espar-
denyes, fàbriques tèxtils, adoberies 
i baldufes, sense oblidar l’aigua ter-
mal envasada Thermion.

A la segona meitat del segle 
XIX, Caldes de Montbui era la pri-
mera estació balneària de Catalunya 
i la segona de la Península, tant pel 
nombre de balnearis com per la qua-
litat dels seus establiments. El 1844, 
hi havia vuit balnearis perfectament 

equipats, més un hospital civil i un 
hospital militar amb serveis de bal-
neoteràpia. A partir de 1872, el nom-
bre de balnearis es va reduir a set.

Salvador Codina i Duran, doc-
tor en farmàcia i un dels primers 
elaboradors de iogurt dels Països 
Catalans, que va crear la mítica far-
màcia del carrer del Forn, va edi-
tar l’any 1922 conjuntament amb el 
mestre nacional Jaume Bech Rot-
llan el que es pot considerar la pri-
mera guia de Caldes, L’Amic del tu-
rista de Caldes de Montbuy, que 
recull aspectes històrics de la po-
blació; anuncis breus d’empreses 
de construcció, de sastreria o li-
cors, petits planells amb circuits i 
recorreguts, i unes conclusions amb 
una petita bibliografia i l’agraïment 
al doctor Palà per la cessió de les 
dades sobre les aigües termals i a 
mossèn Isidre, per les fotografies. 

Actualment són tres els esta-
bliments oberts al públic que fan 
que Caldes de Montbui segueixi 
sent una de les estacions termals 
capdavanteres de Catalunya. Els 
tres balnearis (Bruquetas, Termes 
Victòria i Vila de Caldes) sumen 
360 places. A aquestes cal sumar-hi 
les 550 del Càmping El Pasqualet  
(165 parcel·les i 7 bungalous) i la 
trentena llarga que ofereixen els 
apartaments turístics de la Font 
del Lleó, la Casa del Poble Termes 
Romanes, la Casa de les Moreres, 
La Cria de Caldes i els apartaments 
turístics Broquetas.

El regidor de Turisme i Terma-
lisme, Isidre Pineda, ha explicat que 
“hem centrat el relat de la nostra 
identitat en el fet que som la vila 
de la península Ibèrica amb l’aigua 

Panoràmica general de la vila termal vista des de la muntanya del Farell on s’aprecia el privilegiat entorn natural de la població, un dels molts valors que vol potenciar el municipi. > J. Serra

Termes Romanes Pont Romànic sant sebastià
de montmajor

Bé cultural d’interès nacional, 
l’edifici que es pot veure a la 
plaça de la Font del Lleó és només 
una petita part del gran conjunt 
termal que hi havia en temps dels 
romans. Aquest complex s’estenia, 
com a mínim, per l’Antic Hospital, 
gran part dels balnearis Rius i 
Broquetas i l’actual plaça de la 
Font del Lleó. A dia d’avui ja s’han 
localitzat quinze àmbits d’aquest 
conjunt termal romà. Actualment 
a les Termes Romanes hi podem 
veure, d’una banda, una piscina 
rectangular d’uns dotze metres 
de costat llarg, amb cinc graons 
en forma de graderia, que encara 
conserva les entrades i sortides 
d’aigua originals. Es tractava d’un 
caldari (piscina d’aigua calenta). 
I, d’altra banda, dues petites 
piscines en forma d’hexaedres 
semicirculars per fer banys 
individuals de diversa natura.

Pont que formava part de la xarxa 
viària de Caldes de Montbui, al 
sector de ponent de la població. 
Per aquest pont hi passava el 
camí de tradició romana, que unia 
Caldes amb Sentmenat i Ègara 
(Terrassa). El pont consta de 
dos arcs de mig punt, d’amplada 
diferent, que descansen en un 
pilar central i dos estreps laterals, 
que enllacen amb els marges de 
la riera. L’arc més gran és el que 
salva el pas de l’aigua. Damunt 
del pilar central, entre els dos 
arcs, hi ha una obertura coronada 
amb un petit arc de mig punt 
que actua de descàrrega. El pont 
culmina l’esforç municipal per 
endreçar i recuperar la llera de la 
riera de Caldes, des del safareig 
de la Portalera fins al nou pont de 
Les Cremades. Es troba situat al 
carrer del Pont, al centre històric, i 
a un pas de les hortes.

És un nucli petit de població situat 
a 12 km de Caldes de Montbui, al 
vessant nord del Farell, encerclat 
per muntanyes. La vall de Sant Se-
bastià conserva tot l’encant de la 
naturalesa i encara s’hi pot trobar 
aquella sensació de solitud i de 
pau. En aquest paratge hi trobem 
la bellíssima església romànica del 
segle XI perfectament conservada. 
A l’interior, podem admirar-hi les 
pintures al fresc d’Antoni Vila 
Arrufat fetes entre 1945 i 1950 i 
un Sant Sebastià de fusta pintada 
de l’artista Sebastià Badia.
L’església és d’una sola nau amb 
transsepte que dona a la planta la 
forma de creu llatina. La planta té, 
pel costat de llevant, una capçale-
ra triabsidal, en la qual l’absis del 
centre és de planta quadrada i els 
dos laterals, de planta semicircu-
lar. Al recinte també s’hi troba el 
restaurant La Rectoria.

Què no pots perdre’t a Caldes
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més calenta”. A més, ha afegit que, 
a part d’atraure visitants, “volem 
aconseguir un model de poble, una 
vila més propera amb un cert ben-
estar i lligar el termalisme amb el 
patrimoni com una aposta pel tu-
risme de qualitat”. 

COM ES PRESENTA
LA TEMPORADA
Segons dades facilitades per l’Ofi-
cina de Turisme-Museu Thermalia 
referides al 2017, Caldes de Mont-
bui manté un flux de visitants es-
table durant tot l’any i, per tant, no 
presenta una estacionalitat destaca-
da. Tot i que els balnearis mantenen 
la diferenciació de les temporades, 
l’índex d’ocupació no és significatiu.

L’evolució del termalisme a 
Caldes de Montbui ha seguit les 
tendències generals del sector en 
incorporar noves actuacions que 
augmenten la rendibilitat dels tres 
establiments balnearis existents, 
com ara els banquets o les estades 
per congressos i convencions.

Una estimació global permet 
fixar la demanda turística en uns 
100.000 visitants/any. L’ocupació mit-
jana dels balnearis és entre el 65  i el 
75% de les 350 places hoteleres, amb 
estades de cap de setmana, estades 
d’uns 10 dies pel termalisme social o 
de 2 a 4 dies pel turisme de congres-
sos i familiar, per visitant. En aquest 
sentit, el director general del Grup 
Victòria, Joan Anglí, ha assegurat 
que “tenim des del client que ve a 
passar tot el mes o dos mesos fins 
al client de darrera hora a l’estiu, 
que acostuma a ser estranger, que 
ve a fer una o dues nits, o aquell 
que ve a buscar la Catalunya au-
tèntica prop de Barcelona”.

Només el sector balneari ge-
nera una ocupació laboral per a 
unes 150 persones, sense comp-
tar la incidència indirecta sobre la 
resta del sector terciari, en parti-
cular sobre el comerç i els serveis 
en general. Als balnearis, la mitja-
na d’ocupació en temporada alta  
–agost, Nadal, Setmana Santa, 
ponts i festius– ronda el 90% i la 
resta de temporada oscil·la entre 
el 65 i el 75%. Anglí ha afegit que 
“sobre el paper, les previsions és 
que la temporada serà més bona 
que l’any passat, quan ja vam fer 
una bona temporada d’estiu”.

Pel que fa al càmping, l’ocu-

Restauradors i consistori en l’estrena de les Jornades Gastronòmiques de les Cireres d’enguany. > aJ. CaLDeS

pació entre juliol i agost és del 
90% i en temporada mitjana 
(entre abril i juny i entre setem-
bre i octubre) és del 85%. La pro-
pietària del càmping El Pasqualet, 
Fina Soley, apunta en aquest sen-
tit que “aquest any és el primer 
que tornem a les xifres d’ocupa-
ció d’abans de la crisi i ho acon-
seguim treballant la segmenta-
ció i les xarxes socials”.

Pel que fa al lloc de residèn-
cia, al voltant d’un 60% del nom-
bre d’usuaris procedeix de la pro-
víncia de Barcelona, principalment 
del Barcelonès i, en segon terme, 
del Vallès Oriental. En tercer lloc 
hi ha els visitants de les comarques 
del Maresme i el Vallès Occidental.

Els visitants de les restants 
províncies catalanes suposen un 
20%. Es detecta una mitjana d’un 
15% de visitants de la resta d’Es-
panya i un 5% de l’estranger, prin-
cipalment de França, Holanda i 
Alemanya. “El primer públic que 
tenim és el metropolità i hem 
notat un increment del francès, 
que respecta molt el termalis-
me”, constata Pineda.

SITUAR CALDES AL MAPA
Un dels reptes que han d’afrontar 
els operadors turístics i el mateix 
Ajuntament és que “Caldes surti 
al mapa, ja que a part de donar 
valor a les coses que estem fent, 
hem de treballar perquè quan 
es munta algun recorregut del 
que sigui, Caldes torni a sortir 
al mapa”, admet el director ge-
neral del Grup Victòria. Sí que és 
cert que Caldes ha estat present 
al Mercat de les Escapades o al B-
Travel, però “ens falta sortir als 
mapes de debò”, reitera Anglí. Un 
dels fòrums on es coordinen totes 
les accions que cal fer és la Taula 
de Turisme, definida pel regidor 
de Turisme i Termalisme “com  a 
molt bona experiència perquè els 
mateixos actors s’hi sentin impli-
cats i les propostes que s’acorda 
impulsar beneficien la destinació 
i no els interessos particulars”. 
Pineda assegura que un dels reptes 
de la Taula de Turisme és, sobre-
tot, “motivar actors no tan sols 
relacionats amb el turisme, sinó 
els comerciants i industrials ja 
que el termalisme és transver-
sal, no és una política sectorial”.

Fins al 8 de juliol, se celebren les XV Jornades Gastronòmiques 
de les Cireres amb concerts i degustacions per a tots els gustos

La cirera, una bona excusa 
per visitar la vila termal

GAsTRONOmIA | PRODUCTE LOCAL

La cirera primerenca, producte 
típic de l’horta calderina, és la 
inspiració d’activitats que fusio-
nen gastronomia i actuacions mu-
sicals en directe durant tot el juny 
i part del juliol.  
Restaurants, fleques, pastisseri-
es, gelateries i enoteques –18 es-
tabliments en total– s’afegeixen 
a la celebració amb degustacions 
de plats, dolços i licors inspirats 
en la cirera. 
Isidre Pineda, regidor de Cultu-
ra i Patrimoni, ha explicat que 
les jornades pretenen “posar 
en valor un producte típic 
molt atractiu de l’horta calde-
rina i ho fem amb la intenció 
que els nostres restauradors 
i col·laboradors hi participin 
a través de diferents propos-
tes gastronòmiques i culinàri-
es”. Araceli Arneu, de La Domus 
Restaurant, ha convidat tothom a 

venir a tastar els plats “perquè la 
cirera de Caldes és molt agraï-
da, encara que sigui un produc-
te molt laboriós”.
A més, del 8 de juny al 8 de juli-
ol, els diferents restaurants ofe-
reixen sopars concert amenit-
zats amb grups de música de la 
zona. Es tocaran estils de música 
per a tots els gustos:  jazz, blues, 
gòspel, rhythm’n’soul, flamenco 
chill, pop-folk acústic, pop-rock, 
country, música eclèctica, clàssi-
ca i cançons d’ara i sempre.

CIRERES I POMPEU FABRA
Cada any, l’Oficina de Català de 
Caldes del CNL se suma a la ce-
lebració de les Jornades Gastro-
nòmiques de les Cireres amb ho-
menatges i propostes de caire 
lingüístic. Aquest any, el progra-
ma de les Jornades inclou una 
referència a Pompeu Fabra i se 

suma a la commemoració dels 150 
anys del naixement de l’autor de 
la Gramàtica catalana. Aneu al 
programa i trobeu la solució del 
joc lingüístic proposat per l’Ofici-
na de Català.

Restaurants on tastar els plats 
gastronòmics amb cireres:

· Balneari Broquetas
· CanFanga
· El Cafè del Centre Cooperativa
· El Pa Torrat
· El Remei
· Festuk Cafè
· Fika Brunch
· La Domus
· Mediterrània
· Na Madrona
· Robert de Nola
· Rosset
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La moció de censura i el nou govern de Pedro Sánchez
POLÍTICA | vALORACIONS

els portaveus dels grups polítics locals donen el seu punt de vista sobre el nou panorama polític espanyol

01_ Quina opinió us mereix la presentació de la moció de censura liderada per Sánchez i el seu nomenament com a nou president d’Espanya?

02_Quines creieu que seran les conseqüències més immediates del canvi de govern espanyol per a la situació catalana?

eRC CALDes

01_Era necessària des d’un 
punt de vista de netedat de-
mocràtica. La corrupció no 
pot quedar impune ni judici-
alment ni políticament, i ha 
quedat acreditat i sentenciat 
que el PP presidit per Rajoy 
és una màquina de corrup-
ció. D’altra banda, ens ale-
grem molt d’haver con-
tribuït que Rajoy, un dels 
presidents més nefastos que 
ha tingut aquesta democrà-
cia espanyola de baixa qua-
litat, hagi sortit per la porta 
del darrere. Rajoy és qui va 
ordenar l’atac policial a la 
nostra democràcia l’1 d’oc-
tubre i qui ha liderat l’estra-
tègia de repressió i la deriva 
autoritària contra drets i lli-
bertats. Un individu així és 
millor que no tingui respon-
sabilitats. Això no vol dir que 
dipositem moltes esperan-
ces en Sánchez, que també 
ha recolzat aquesta estratè-
gia folla de repressió. Sabem 
que pitjor que Rajoy no ho 
pot fer, però això no és ga-
rantia que ho faci millor.

02_Sánchez hauria de ser 
valent i, amb la qüestió ca-
talana, anar més enllà de la 
gesticulació i d’un canvi de 
formes. Cal abordar el pro-
blema de fons, que és polític, 
és de sobirania i de lliber-
tats. És d’autodeterminació. 
Tanmateix, amb la majoria 
precària que té al Congrés, 
amb alguns ministres extre-
mistes i irresponsables com 

UP CALDes

01_És del tot evident que 
presentar una moció de cen-
sura ha estat una aposta ar-
riscada, però, ves per on, al 
PSOE li ha sortit bé. Cal re-
conèixer a Pedro Sánchez i 

CUP-sOm CALDes 

01_Des de la nostra candi-
datura voldríem contestar 
les dues preguntes amb una 
sola resposta. 
Des de CUP-SOM CALDES, 
treballem en els àmbits mu-
nicipal i nacional per fer pos-
sible el mandat popular de 
l’1 d’octubre: fer efectiva la 
construcció de la República 
Catalana. I, per tant, no va-
lorem les polítiques que per-
petuen el règim del 78.
Llibertat, presos polítics.

PDeCAT CALDes

01_Ens sembla que és una 
moció per dir prou a la cor-
rupció del PP, per dir prou 
a la insensibilitat del go-
vern de Rajoy amb el país, 
per dir un rotund prou a la 
no-separació de poders a 
què ha sotmès l’Estat en els 
darrers anys. La sentència 
de la Gürtel ha estat la gota 
que ha fet vessar el got; re-
alment aquesta moció ha 

PsC CALDes

01_Els Socialistes l’havíem 
de presentar per dignitat i 
responsabilitat política, per 

PPC CALDes

01_La moció de censura que 
ha portat Pedro Sánchez a 
la presidència del Govern és 
una eina democràtica, per 
tant és una moció constitu-
cional, però no té la legitimi-
tat deguda perquè està per 
sobre de les urnes i dels vots 
dels espanyols, que van de-
cidir donar la victòria al PP. 
Pel que fa a la forma, aquesta 
moció no ha pogut ser més 
impulsiva… o impetuosa. Si 
la moció que va presentar 
el grup de Podem fa un any 
es va anunciar amb un mes 
d’antelació, la del PSOE ha 
arribat a l’assalt, amb noc-
turnitat i amb presses.

02_Si miren enrere, no fa 
gaire dies que el PSOE man-
tenia una posició constituci-
onalista, donat suport al 155, 
però tampoc podem obviar 
que Pedro Sánchez ha ar-
ribat al govern amb pocs 
vots però amb moltes hipo-
teques, si més no és una in-
certesa a dia d’avui ja que, si 
tenim en compte les decla-
racions de diferents minis-
tres socialistes, queda palès 
que internament tampoc ho 
tenen definit.

Casanovas, Sansa, Majó, Feliu i Arenós després del recital poètic. > J. Serra

CALDes PeR Les LLIbeRTATs  | CAP DE SETMANA gROC

Poesia per la llibertat dels presos polítics 

Personatges històrics de l’escena 
catalana com Núria Feliu i Enric 
Majó van oferir un recital de po-
esia dissabte passat, 16 de juny, a 
la Cooperativa 70 davant més de 
100 assistents. Un acte emmarcat 
dins del Cap de Setmana Groc, un 
conjunt d’accions dutes a terme a 
Caldes el tercer cap de setmana 
d’aquest juny per defensar l’alli-
berament dels presos polítics i el 
retorn dels exiliats i organitzat per 
més d’una vintena d’entitats com 
l’ANC, el Grup de Suport a Raül 

Romeva i l’Ajuntament. La canta-
triu Núria Feliu i els actors Enric 
Majó, Carme Sansa, Mariona Ca-
sanovas i Pepa Arenós van reci-
tar versos de poetes catalans com 
Miquel Martí i Pol, Joan Maragall, 
Salvador Espriu i Maria Aurèlia 
Capmany que reivindicaven, sobre-
tot, la cultura catalana i la llibertat. 
“És una petita aportació que fem 
per exigir que deixin en llibertat 
aquesta gent tan meravellosa. És 
increïble la mobilització de Cal-
des pels presos polítics, ja que 
s’han tornat a posar les creus 
grogues que es van treure. Això 
demostra que som tossuts’’, va 

afirmar Feliu, que també es refe-
ria a la plantada de creus grogues, 
una de les diverses accions del Cap 
de Setmana Groc.
Abans del recital poètic, la sopra-
no Adela Poch va delectar el públic 
amb un musical que incloïa can-
çons com “El rossinyol’’ i, després 
de les poesies, una coral, formada 
per moltes de les persones que van 
teixir la bufanda groga de tres qui-
lòmetres que va creuar Caldes el 
març, va cloure l’acte amb una ver-
sió traduïda al català de la cançó 
en anglès “Lliga amb un llaç groc 
el roure’’, origen dels reivindica-
tius llaços grocs.

Borrell, que són quota del 
pitjor PSOE, i amb la pres-
sió de tot l’espectre neofran-
quista mediàtic i polític del 
PP i Ciudadanos, se’ns fa di-
fícil creure que Sánchez opti 
per un lideratge valent.

generat consens pel cansa-
ment i l’evident mala gestió 
del Govern espanyol durant 
les dues darreres legisla-
tures. L’expresident, el seu 
equip i el Partit Popular han 
rebaixat a cotes molt baixes 
el prestigi i la imatge d’Espa-
nya, i això els espanyols no li 
han perdonat; ni tampoc els 
catalans li podem perdonar 
la violència, la repressió po-
lítica brutal que ha aplicat i 
la repressió social i cultural 
que ha practicat els darrers 
temps. L’exemple de govern 
del PP i de l’expresident són 
un clar exemple de l’Estat 
retrògada, carca i corrupte 
que ens ha estat governant 
els últims anys.     

02_Si bé estem segurs que 
el to de les paraules i l’estil 
seran diferents, també ens 
costa imaginar que l’impac-
te i els resultats de la polí-
tica de Sánchez envers Ca-
talunya divergeixi gaire. Sí 
que esperem que almenys 
no s’influeixi en el poder ju-
dicial i els presos polítics 
puguin ser alliberats al més 
aviat possible; però Sánchez 
respectarà el dret dels cata-
lans a decidir el seu futur? 
Aquesta és la qüestió.

la situació que vivíem, amb 
un govern dirigit per un par-
tit condemnat per corrupció 
i un president desacreditat 
com a responsable en l’èpo-
ca de tota la trama. Estem 
contents i satisfets del resul-
tat de la moció i aprofitem 
aquestes línies per donar 
les gràcies a totes les forces 
polítiques que l’han recolzat. 
També estem plenament sa-
tisfets pel nomenament de 
Pedro Sánchez com a pre-
sident i del nou govern, ple 
de perfils d’allò més prepa-
rats per a les seves funcions, 
amb una clara línia europe-
ista, feminista, progressis-
ta i de lluita contra les de-
sigualtats.

02_Creiem que el canvi re-
cent dels dos presidents ens 
pot permetre començar de 
nou les relacions entre els 
dos governs. Desitgem que 
Quim Torra mantingui Cata-
lunya dins de l’estat de dret i 
la legalitat per poder fomen-
tar un diàleg serè, real i natu-
ral. Però sens dubte serà una 
nova etapa per a les relacions 
entre els dos governs.

els seus assessors una capa-
citat de reacció important, 
que han transformat el seu 
partit de ser una comparsa 
de la política estatal a con-
vertir-se en un actor de pri-
mera línia. El fet que en una 
setmana hagi canviat del tot 
el panorama polític a l’Estat 
espanyol no ho podia pre-
veure ni el més imaginatiu 
dels guionistes. L’èxit de la 
moció de censura també ha 
demostrat que el Partit Po-
pular s’havia convertit en un 
ròssec a la política espanyo-
la. Fins i tot formacions que 
han votat històricament amb 
el PP moltes lleis (com la 
mateixa CiU i el PNB) s’han 
decantat per fer-lo fora del 
Govern. Això deu voler dir 
alguna cosa.

02_Això també depèn de 
fins on estigui disposat a 
arribar el govern de Pedro 
Sánchez. Una evidència sí 
que es va constatant: no és 
el mateix el PSOE que el 
PP. No és la mateixa Merit-
xell Batet que Soraya. Que 
el PSOE ha donat suport a 
l’aplicació de l’article 155, 
és cert; que ha fet costat a 
la pressió judicial i política 
contra Catalunya, també. 
Que hi ha ministres contra-
dictoris en el Govern espa-
nyol sobre la qüestió catala-
na, també. Però si el govern 
de Pedro Sánchez enceta 
converses amb la Genera-
litat de manera inmediata  
–com es preveu– i fa gestos 
per apropar i, si és possible, 

alliberar els presos polítics i 
permetre el retorn dels exi-
liats, el canvi de govern a 
l’Estat haurà estat positiu 
per a Catalunya. 

Toni Canyameras

FotoGaLeria a: www.CaLDeri.Cat
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A les 13 h del diumenge 10 de juny, ar-
ribaven a la meta els 37 models d’au-
tobusos antics, tots ells participants 
en el IX Ral·li Internacional d’Auto-
busos Clàssics, promogut per l’em-
presa Sagalés, amb ARCA i TMB. 
Els busos històrics arribaven a Cal-
des, l’última parada del recorregut, 
després de circular 25 quilòmetres 
des de Barcelona. Passat el llarg vi-
atge, els vehicles van estacionar a 
l’avinguda Pi i Margall perquè els 
visitants poguessin gaudir dels mo-
dels que daten del 1925 fins al 1996. 
El IX Ral·li Internacional va comen-
çar, de fet, el dissabte 9 de juny amb 
l’exposició a Barcelona de tots els ve-
hicles participants; una concentració 

oberta al públic que va comptar amb 
més de 12.000 visitants i que també 
va servir per “realitzar les verifica-
cions documentals i l’estat dels ve-
hicles”, explicava Marcel Estadella, 
president de l’Associació per a la Re-
cuperació i Conservació d’Automò-
bils (ARCA). En la mostra, Sagalés 
va revolucionar l’acte exposant-hi dos 
vehicles únics: un prototip dels pri-
mers vehicles a motor de finals del 
segle XIX, patentat per Benz, i una 
diligència de més de 100 anys, que va 
fer el servei entre l’estació de tren i 
els balnearis de la vila termal. Cap a 
les 10 h de l’endemà, els vehicles es 
van disposar a emprendre la marxa, 
un llarg trajecte que va seguir el curs 

habitual tret “de tres o quatre en-
surts” que, finalment, no van impe-
dir acabar el recorregut amb èxit. 
Segons Estadella, “la celebració de 
l’acte és una gran alegria, ja que 
les tasques de manteniment, con-
servació i recuperació d’aquests 
vehicles requereixen molta feina 
i dedicació”, i afegia que, “tot i no 
ser un any de gaire novetats, sí 
que ha estat una edició dedica-
da especialment a la consolidació 
del ral·li”. A més, “l’acte significa 
també una gran satisfacció per a 
les persones que visiten el ral·li, 
ja que, moltes vegades, els reporta 
records d’aquells viatges que havi-
en fet en la seva joventut”. 

La història del motor fa 
meta a Caldes de Montbui

Els models de busos antics arribant a l’avinguda Pi i Margall, provinents de Barcelona. > i. HiJaNo

AUTOmòbILs CLÀssICs  | RAL·LI INTERNACIONAL

Una quarantena de busos clàssics van arribar a la vila el 10 de 
juny en el iX ral·li internacional organitzat per l’empresa Sagalés 

COmeRÇ  | FIRA BOTIgA

ObRes  | CEMENTIRI MUNICIPAL

Una quarantena de parades van vestir Pi i Margall. > i. HiJaNo

Les obres al cementiri han finalitzat aquest mes de juny.> aJ. CaLDeS

Ambient de compres i 
terrasses a Pi i Margall

34 nínxols nous de 2a categoria

De les 10 fins les 21 h del diumenge 17 de juny, una quarantena 
d’establiments comercials de la vila termal van muntar la seva 
corresponent parada al carrer per fer festa i inaugurar la tem-
porada d’estiu. La 17a edició de la Fira Botiga, com sempre or-
ganitzada per la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes de 
Montbui (UCIC), va aplegar un important nombre de visitants, 
cosa que constata que es tracta, un any més, de “la fira amb la 
major afluència de públic de totes les que se celebren al llarg 
de l’any, així com també la fira que suma més edicions a Cal-
des”, explica l’entitat organitzadora. Lluny d’una avorrida homo-
geneïtzació de productes o serveis, la Fira Botiga d’enguany va 
desplegar, una vegada més, l’ampli ventall d’oferta comercial de 
què disposa el municipi, així com una ferma demostració de la 
salubritat de l’activitat comercial calderina. 
Els visitants van poder triar i remenar des de roba i complements 
de moda fins a productes i serveis de perruqueria o botigues de 
mobles i sofàs; i els més petits, com en les darreres edicions, 
van gaudir de jocs i activitats pensades exclusivament per a ells.

Ja han finalitzat les obres d’ampliació dels nínxols de sego-
na categoria del Cementiri Municipal, traduïdes en 34 nínxols 
nous amb dues cavitats cadascun. Les obres d’ampliació, que 
van començar al febrer, responen “a la necessitat que haví-
em d’atendre, ja que els nínxols de segona categoria s’havi-
en esgotat i són els més demandats”, explicava Jaume Mauri, 
regidor d’Espais Públics i Sostenibilitat i Serveis. A diferència 
d’altres municipis, a Caldes no es poden reservar nínxols prè-
viament. Aquesta mesura permet “anar cobrint les deman-
des segons les necessitats”, cosa que evita la impossibilitat 
d’ocupar nínxols per a propietats adquirides amb anterioritat. 

A finals del 2016, l’Ajuntament va 
iniciar un procés d’adjudicació del 
subministrament elèctric a tra-
vés de subhasta, “estalviant-nos 
els intermediaris”, afegia Jaume 
Mauri, regidor de Serveis Públics 
i Sostenibilitat, que ha permès al 
consistori un estalvi del 9,3% en la 
factura d’electricitat al llarg dels 
anys 2017 i 2018. Aquest nou siste-
ma de compra al mercat energètic 
es compon de lots i tarifes amb preu 
fix que han permès, a més, esquivar 
la pujada del cost de la llum, que el 
2017 va ser del 31%. A aquestes ac-
cions, cal sumar-hi el seguit d’ope-
racions d’estalvi energètic promo-
gudes per l’Ajuntament que s’han 
dut a terme en els últims anys, de 
les quals la més important ha estat 
la substitució de lluminàries per 
tecnologia LED en enllumenat pú-
blic i en els equipaments munici-

bALANÇ  | COST ELÈCTRIC

Estalvi energètic 
de 200.000 €/any

pals de més consum. Com a contra-
partida, darrerament “hem tingut 
nous punts de subministrament” 
i, per tant, més demanda energètica, 
però, tot i això, “hem estalviat al vol-
tant d’un 40% del que és la factura 
d’energia elèctrica i una mitjana  de 
200.000 € l’any”, apuntava Mauri. 
“Amb la retrospectiva d’aquesta 
experiència energètica, podem dir 
que ens ha sortit molt bé: ens hem 

estalviat molts diners i també hem 
estalviat energia”, seguia el regidor. 
Un cop comprovada l’eficàcia del nou 
sistema de contractació de l’energia, 
l’Ajuntament té previst organitzar 
una nova subhasta per als actuals 
152 punts de subministrament que 
gestiona el consistori de cara a finals 
d’aquest any, i on s’estima un nou es-
talvi del 9,11% respecte als preus de 
l’adjudicació del 2016. 

Gràfica comparativa del cost i consum elèctric entre els anys 2015 i 2017. 
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El diumenge 10 de juny, la Univer-
sitat Popular de Caldes de Montbui 
(UPCM) va tancar el seu primer 
curs amb una setantena d’alumnes 
i deu assignatures impartides. L’ac-
te de cloenda va començar a les 19 h 
a El Centre, ateneu impulsor de la 
iniciativa, amb un sopar col·lectiu, 
el lliurament simbòlic de diplomes 
i la conferència a càrrec de Rolan-
do d’Alessandro, a més de servir per 
avançar algunes de les novetats del 
proper curs, que s’iniciarà a la tar-
dor. 
Norbert Froufé, membre del Grup 
Impulsor de la UPCM, fa una valo-
ració global del projecte, i conside-
ra que “s’ha engegat de manera 
digna i satisfactòria”. L’experièn-
cia i els resultats d’aquest primer 
curs “ens fan veure l’extraordi-
nària potencialitat d’un espai 
que permet vincular coneixe-
ment, emancipació i fraternitat”, 
seguia Froufé. Acabat el curs, resta 
pendent “analitzar els punts forts 
i els aspectes a millorar de cara 
al curs vinent, en el qual ja pro-
gramarem dos quadrimestres”. 
Els objectius inicials “s’han asso-

Coneixement, organització i fraternitat

Alumes, docents i membres del Grup Impulsor en la cloenda del curs. > CeDiDa

lit”; la majoria del claustre docent 
seguirà compromès amb el pro-
jecte, i “tenim intenció de conso-
lidar l’organització interna del 
grup a partir de les responsabili-
tats existents i d’obrir més espai 
a la participació de l’alumnat”. A 
hores d’ara “tenim un debat sobre 
la taula respecte al nombre mínim 
d’alumnes necessaris per validar 

els cursos” i s’ha plantejat “redu-
ir-ne la durada de quinze a dotze 
sessions, així com obrir un nou 
format de seminari de quatre 
hores”. En relació amb les matèri-
es, s’oferiran novetats com Història 
(de la dona, medieval, contemporà-
nia...), Filosofia, Literatura llatinoa-
mericana... i seminaris d’ètica, cri-
minologia i cinema. 

UNIVeRsITAT POPULAR | FI DE CURS

el 10 de juny es va celebrar la cloenda del 1r curs de la UPCM amb un 
sopar col·lectiu, entrega de diplomes i la conferència d’alessandro

“De cap a l’aigua. Nedem en català!” ha estat la temàtica central del 
IV Gran Dictat celebrat amb els alumnes de 5è de primària de les es-
coles calderines, que va tenir lloc el dijous 7 de juny a Les Cases dels 
Mestres. Més de 200 infants, tots ells alumnes de les escoles El Cal-
derí, El Farell, Montbui i Pia, van assistir a la competició lingüística 
amb proves extretes d’El gran dictat de TV3 i centrades, per segon any 
consecutiu, en el lèxic de natació. L’Oficina de Català i l’Ajuntament de 
Caldes són els organitzadors del concurs infantil, on es pretén emfatit-
zar l’aprenentatge del vocabulari bàsic, en aquest cas d’aquesta pràc-
tica esportiva, i més especialment incentivar l’ús correcte del català.

Torna un nou gran Dictat 
“passat per aigua”

Hi van participar 16 alumnes, representants de les 4 escoles. > i. HiJaNo

CATALÀ | CONCURS INFANTIL

el lèxic de natació repeteix protagonisme
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PSC Caldes de Montbui

aldes presenta les millor dades d’atur des 
del 2009. El 9,36% d’atur registrat a la nos-
tra vila i l’11,21% de mitjana del Vallès Ori-
ental són indicadors que el passat 6 de 
juny vam poder explicar a les XV Jorna-

des d’Economia i Empresa Familiar, en un clar missatge 
d’optimisme sobre l’estat de salut de l’economia calderi-
na. Cada vegada menys gent es troba sense feina i la re-
activació econòmica convida a l’esperança després d’anys 
molt durs de crisi econòmica. És per això que hem de se-
guir treballant i concentrant els esforços de l’Ajuntament 
perquè les 776 persones de la nostra vila registrades a 
l’atur el darrer mes puguin aconseguir reincorporar-se al 
món laboral. Certament, aquesta millora va acompanya-
da d’una preocupant tendència a nivell nacional que ens 
porta cap a un entorn laboral amb cada cop més precari-
etat i en evident estancament salarial. La feina cada cop 
és menys estable i els sous, més baixos, per això cal se-
guir lluitant i reivindicant que aquest no és el camí òptim 
cap a la igualtat i la cohesió social. 
En aquest sentit, és important destacar la tasca que es 
porta a terme des del departament de Treball de l’Ajun-
tament i concretament des de l’equipament de la Piqueta 
en matèria de formació, assessorament i cerca de feina. 
Precisament des d’aquest departament s’organitza la 3a 
Nit de les Idees, el proper 29 de juny, on podrem descobrir 
el gran esperit emprenedor dels calderins i calderines en 
la festa destinada a les empreses del nostre poble. Aquest 
certamen, que té com a objectiu premiar les millors pro-
postes empresarials dels darrers dos anys, és també un 
reconeixement als esforços a la promoció econòmica que 
molts emprenedors/es materialitzen a Caldes des de dife-
rents àmbits. Serà una nova forma de comprovar la cre-
ativitat i l’esperit de superació de molts calderins i calde-
rines que lluiten cada dia per sortir d’una crisi que volem 
deixar enrere definitivament.

a primera moció de censura que prospera 
en el Congrés dels Diputats. El primer Go-
vern central amb més ministres dones que 
no pas homes. La primera vegada que pre-
sident i ministres prenen possessió dels res-

pectius càrrecs sense símbols religiosos. El primer minis-
tre que dimiteix al cap de poques hores de sortir a la llum 
un frau amb Hisenda anterior a prendre el càrrec. El pri-
mer alt comissionat contra la pobresa infantil. La prime-
ra vegada que l’Estat obre un port per acollir un vaixell 
amb més de 600 persones rescatades al Mediterrani que 
fugien de guerres i fam. El primer Ministeri de Transi-
ció Ecològica. El primer Ministeri de Ciència, Innovació 
i Universitats que ha estat a l’espai. Es torna a la Sani-
tat Pública universal. S’aixeca l’aplicació de l’article 155. 
El president demana a les i els ministres que siguin dipu-
tats, que renunciïn a la seva acta de diputada o diputat 
per tenir plena dedicació a la tasca ministerial. S’inter-
canvien missatges per establir converses entre el Govern 
català i el Govern central. Es comença a parlar d’apropa-
ment a presons catalanes dels polítics presos. Tot plegat, 
en només un parell de setmanes. Amb voluntat política 
tot és possible. Nous temps.

algrat els nombrosos esforços duts a 
terme des del govern del PP amb la fi-
nalitat de conscienciar i sensibilitzar la 
població adolescent sobre la violència 
de gènere, l’última estadística de l’Ob-

servatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del 
consell general del poder judicial reflecteix un increment 
dels casos entre parelles adolescents. 
El desenvolupament de les polítiques d’igualtat i la in-
corporació de la perspectiva de gènere en les polítiques 
públiques d’àmbit local són dos processos inacabats i en 
constant revisió a Catalunya. Tal com reconeix la darre-
ra Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada pel 
Parlament de Catalunya el 21 de juliol de 2015 (Llei/2015),  
a la pràctica dones i homes no gaudeixen dels mateixos 
drets, ja que persisteixen desigualtats polítiques, econò-
miques i culturals 
Els últims anys s’han incrementat els fets delictius entre 
parelles joves, en primer lloc perquè les relacions cada ve-
gada comencen abans, i en segon lloc per l’ús de les noves 
tecnologies i les xarxes socials, que són un important camp 
de cultiu per exercir una violència de control sobre els 
adolescents, ja que permeten controlar més fàcilment la 
parella. 
En sessió plenària del 26 de gener del 2017 vam aprovar 
per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament de Caldes al Pla 
Comarcal d’Igualtat de Gènere (2015-2018) del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental (CCVR), però amb això no 
n’hi ha prou. Cal que des del govern local s’adoptin dife-
rents estratègies, i s’ha de dotar de diversos instruments 
i serveis que permetin avançar en aquest camí, cap a la 
igualtat de gènere. En aquest sentit, un dels principals 
instruments que cal posar en marxa és un Pla d’Igualtat 
municipal que ens permeti la planificació i priorització de 
les actuacions en matèria d’igualtat de gènere al nostre 
municipi durant un període de temps determinat.

l passat 29 de maig va tenir lloc al casal Pere 
Quart de Sabadell la trobada “25 anys del 
Quart Cinturó”. La plataforma Campanya 
Contra el Quart Cinturó (CCQC) que van 
impulsar inicialment ADENC, UES, Unió 

de Pagesos i la FAV de Sabadell, amb el suport de la ciu-
tadania, encara existeix i es planteja, amb l’adhesió de Via 
Vallès, la millora del transport i la mobilitat d’una forma 
sostenible, donant prioritat a les vies verdes i alhora treba-
llant en l’empoderament institucional local davant de deci-
sions globals que prioritzen el creixement econòmic ver-
sus la defensa del patrimoni de camps i boscos del Vallès. 
El Quart Cinturó afecta Caldes de Montbui en el tram 
Terrassa-Granollers. Aquest tram es troba en la prime-
ra fase de redacció i aprovació de l’estudi informatiu i de 
l’estudi d’impacte ambiental, els quals ja han estat revo-
cats i reelaborats diverses vegades (l’anterior, el 2010), 
i en algunes ocasions amb un import que supera les do-
tacions pressupostades. La CCQC ha estat pendent, des 
dels seus inicis, el 1993, de qualsevol moviment que es faci 
des del Ministeri de Foment, el qual aquest 2018 ha iniciat 
de nou les consultes entre administracions i entitats per 
determinar el contingut de l’estudi d’impacte ambiental 
i prosseguir amb la següent fase de redacció de l’estudi 
informatiu. Aquest tram és el que concentra les accions 
de la CCQC, que deriven sovint en litigis contra les deci-
sions del Ministeri per la defensa de la natura dels nos-
tres espais naturals i l’empoderament local. Des del 2016, 
la Generalitat impulsa la redacció del Pla Específic de 
Mobilitat, amb l’objectiu de definir les accions concretes 
i prioritats a executar. Aquest escenari llargament par-
ticipat i reclamat per la CCQC ha de permetre adequar 
el model de mobilitat als reptes territorials, socials, eco-
nòmics i ambientals que ha d’afrontar un país que es vol 
dir i ser modern. 

n data de publicació d’aquest rotatiu, 19 de juny 
de 2018, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez fa 246 
dies que són a la presó. Oriol Junqueras i Joa-
quim Forn fa 229 dies que hi són. Raül Rome-
va, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Tu-

rull i Josep Rull acumulen 119 dies presos.
Els estaments superiors de la justícia espanyola estan to-
talment polititzats. No ho diem nosaltres, ho diu el Coun-
cil of Europe en el seu informe GrecoRC4: https://rm.coe.
int/fourth-evaluation-round-corruption-prevention-in-res-
pect-of-members-of/1680779c4d.
“GRECO reitera la seva opinió que les autoritats políti-
ques no poden participar, en cap moment, en el procés de 
selecció dels càrrecs judicials. [...] GRECO va recomanar 
que s’estableixin requisits d’avaluació i criteris objectius 
per a la designació dels òrgans superiors del poder judici-
al per garantir que aquests nomenaments no generin cap 
dubte de la independència, la imparcialitat i la transparèn-
cia del procés. [...] GRECO detecta la manca de desenvolu-
pament legislatiu per establir criteris objectius i requisits 
d’avaluació per als rangs més alts del poder judicial i con-
clou que la recomanació anterior no s’ha implementat.”
Caldes s’ha tenyit de groc aquest cap de setmana passat. 
El groc de la llibertat. Una mobilització transversal per 
reclamar la llibertat de persones innocents, honorables, 
que estan preses pel seu pensament polític. Estan tanca-
des només per dur a terme el que la gent demana i reivin-
dica al carrer. No cal oblidar que els governants són mers 
gestors de la voluntat popular i aquesta voluntat és la que 
ha de ser legislada, no a l’inrevés. 
Per tant, hem de seguir lluitant perquè la població en con-
junt tingui el poder de decisió sobre qualsevol tema (evi-
dentment, també sobre la nostra sobirania), i reclamant 
justícia real i transparent que, en aquest cas, no pot aca-
bar d’una altra manera que amb l’alliberament dels pre-
sos polítics i el retorn dels exiliats. 

Quart Cinturó Caldes, de groc
PDeCAT Caldes de MontbuiCUP - Som CaldesERC Caldes de Montbui
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Continuem treballant per 
pal·liar l’atur 

Nous temps No n’hi ha prou!
PPC Caldes de Montbui

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 ser-
vei del Punt de Mediació calderí i reparar els danys amb les 
reflexions i activitats que se’ls proposin. Malgrat això, “ha 
de ser la mateixa persona la que tingui la voluntat de re-
parar allò malmès, tenint una bona actitud i complint amb 
tot el que es demana. Si no és així, no es repara la sanció”, 
així com també s’exposava que, en cas de no voler accedir 
a la mesura alternativa, seguirà existint la possibilitat de 
reparar el dany causat a través de la sanció econòmica. El 
servei de la mediació reparadora està disponible per a ma-
jors 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 res-
ponsables de principi a fi.
Davant d’aquesta nova realitat, exposada pel Govern...

E
Una ordenança per aprovar: Via 
Pública i Convivència Ciutadana

Units per Caldes

* Aquest és l’escrit corresponent al Calderí del 5 de juny, 
perquè no hem disposat de l’actualitzat per a aquesta edició
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El dijous 7 de juny, l’escola d’idiomes Cambridge School va celebrar l’acte 
oficial de la segona edició del lliurament de beques d’anglès a 18 alumnes, 
cadascun d’ells escollits per cada institut de les nou poblacions del Vallès 
Oriental on Cambridge School disposa d’escoles d’idiomes. A Caldes de 
Montbui, Valeria Barba, alumna de 4t d’ESO de l’Institut Manolo Hugué, 
ha estat la guanyadora d’una d’aquestes beques, que consta d’un any sen-
cer de curs (del mes de setembre del 2018 al mes de juny del 2019) a l’esco-
la Cambridge School, amb la matrícula gratuïta i cap cost en relació amb 
el pagament de quotes, llibres i/o material, amb un import aproximat de 
1.100 euros per beca. L’escola d’anglès presta les beques a estudiants amb 
l’objectiu de “donar impuls a l’anglès en alumnes que compleixen un 
perfil de motivació per aprendre, però que no poden accedir a un en-
senyament privat de la llengua”, segons informa l’escola. 
En l’acte hi van ser presents l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, i l’al-
caldessa de Vilanova del Vallès, Yolanda Lorenzo, juntament amb regidors 
de diverses poblacions de la zona. 

Cambridge School celebra la 2a edició 
de lliurament de beques d’anglès 

Foto de la setmana

Els 18 alumnes del Vallès Oriental que han obtingut la beca. > CeDiDa

Fe d’errades

Per un error d’interpretació al Cal-
derí número 27, es va presentar 
Gemma Casamayor com a direc-
tora de Ball de Diables quan en re-
alitat és la directora de l’Escaldàri-
um organitzat pel Ball de Diables.

Art efímer
> Joaquim Campistron

Digui’s d’aquella expressió artísti-
ca concebuda sota el concepte de 
fugacitat temporal i que no té per-
sistència en el temps. En són exem-
ples: falles, catifes florals, pirotèc-
nia, escultures a la platja, a la neu... 
Ara, es pot afegir a la llista la plan-
tada de creus grogues.
Un llumí encès amb recança, una 
escombra, una metxa, una onada, 
un augment de temperatura, són 
els diversos causants del final 
d’aquelles expressions artístiques. 
L’odi és qui se n’ocupa, del de les 
creus grogues. 
“Así os muriérais”, va dir una dona 
des de la finestreta del cotxe men-
tre veia la gent col·locant amb ale-
gria creus grogues al pla de davant 
de La Llana. Absurd i inútil malefici, 
perquè no cal que ho desitgi. Ens ar-
ribarà a tots, l’hora. A ella també. I 
per això, ni maleir ni clavar creus a 
terra hi ajuden. Tanmateix, hi ha una 
diferència, una notable diferència: 
els uns arribarem al final del camí 
d’aquesta existència havent lluitat 
per construir, independentment del 
resultat obtingut. Els altres moriran 
d’amargor i per l’efecte del cuc corca-
dor de l’enveja. Les seves mans esta-
ran buides, mentre la seva ànima es-
tarà carregadíssima i encorvada pel 
pes de la maldat. Tan de bo pogués 
fer alguna cosa per ells. Se me n’acut 
una, però hi ha una condició: hi han 

d’estar d’acord. És senzilla, senzillís-
sima. Se’n diu “fer un cafè”. Si pot 
ser llarg, millor. 
Un altre va dir: “Sois unos paya-
sos”. Es creia que insultava. Il·lús, 
si ens ho vam prendre com un elogi, 
si és que es tracta d’una de les pro-
fessions més nobles i beneficioses 
que hi ha. Encara recordo com de 
balsàmica va ser la contribució 
de Pallassos Sense Fronteres als 
camps de refugiats sahrauís, amb 
qui vaig coincidir en un dels meus 
viatges a la zona. Un altre va excla-
mar: “¡Viva Essspaña!”. La respos-
ta, mentre s’anava per feina, va ser: 
“Doncs queda-te-la, que nosaltres 
ja tenim el nostre país”.
Abans, a l’inici de la marxa, uns 
que estaven asseguts en un bar da-
vant de la xurreria van dir: “Mira, 
ahí van los adoctrinados”. Cert, 
adoctrinats, però pels mateixos 
acusadors. No en va, tot allò que 
és entrat amb calçador, tot allò que 
obliga a combregar amb rodes de 
molí, produeix l’efecte contrari. És 
el fruit del “seu” adoctrinament. 
Tot això, alternant-se –menys mal– 
amb expressions d’ànim, aplaudi-
ments i tocades de clàxon al so 
d’eslògans reivindicatius per al-
tres que passaven per allà.
Poques hores després, una dona del 
poble veí, amb cara de pocs amics, 
posat altiu i amb total impunitat, 
es va dedicar a treure les creus. 
Un voluntariós equip les va tor-
nar a col·locar. Però, una altra ve-
gada, fora, i novament col·locades 
per uns espontanis. Posar i treure, 
treure i posar.

Ràbia senten alguns davant el que 
és diferent. En lloc de preguntar, es 
dediquen a imposar i fer por. Tan 
tancats en el seu modus de vida i 
folklore, i en el seu escàs, insípid 
i fins i tot fals argumentari, no els 
permet veure que hi ha altres mons 
i opcions artístiques i culturals. Del 
fet de respectar-los, encara que no 
s’entenguin, se’n diu llibertat. Ells, 
esclavitzats pel seu modus viven-
di, no poden entendre que n’hi hagi 
d’altres. Ah, si de bon rotllo s’avin-
guessin a asseure’s a fer un cafè per 
tal de fer petar la xerrada..., però 
volen? Em sembla que no. Tenen 
por a ser convençuts perquè res-
pectin la manera de pensar d’al-
tres. Maleït esperit inquisidor!
Si som capaços de reposar, pacífi-
cament i amb paciència, el que ells 
s’emperren que sigui efímer tot 
acompanyant-ho de denúncia, es 
convertirà en durador, arribarà el 
somni desitjat, i quedaran amb un 
pam de nas. Es tracta de convertir 
l’art efímer –-per imposició– en lli-
bertat per sempre. 
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La VI Trobada de Colles del 
Vallès Oriental en números

el Calderí es fa ressò dels castells 
que cada colla va dur a plaça en el 
marc de la Vi trobada de Colles del 
Vallès oriental:

Els Escaldats: 4 de 6 amb agulla,
5 de 6 i 3 de 7.
Els Manyacs de Parets del Vallès:
3 de 6 amb agulla, 4 de 6 i 3 de 6. 
Els Xics de Granollers: 4 de 8, 5 de 
7 i 3 de 7.
Els Castellers de Mollet del Vallès:  
3 de 7, 4 de 7 i 3 de 6.

a més, totes les colles van fer 
pilars d’entrada i de sortida i un 
castell de germanor, el primer en la 
història de les trobades comarcals. 
els participants i organitzadors 
van valorar molt positivament la 
iniciativa dels Castellers de Mollet 
del Vallès, de manera que el castell 
de germanor quedarà instaurat en 
les pròximes diades.

els Castellers de Caldes van fer el 
primer 3 de 7 de la temporada davant 
de 400 persones en la Vi trobada de 
Colles Castelleres del Vallès oriental. 
els Xics de Granollers, els Manyacs de 
Parets i els Castellers de Mollet van 
ser a la plaça de la república de la vila 
termal per celebrar l’actuació més 
familiar, entre colles padrines i filloles.

Els 
Escaldats 
fan la seva 
millor 
actuació 

D
Els escaldats fent el 4 de 6 amb agulla el passat diumenge a la plaça de la República. > i. HiJaNo

TRADICIÓ | JORNADA CASTELLERA

marta Puigdueta

iumenge, 10 de juny, 
els Escaldats van 
ser amfitrions de la 
VI Trobada de Co-
lles del Vallès Ori-

ental. Els Xics de Granollers, els 
Manyacs de Parets i els Caste-
llers de Mollet del Vallès van vi-
sitar Caldes de Montbui per ac-
tuar en la diada més familiar, ja 
que entre elles són colles padri-
nes i filloles.

Els Castellers de Caldes vo-
lien fer la millor actuació de la 
temporada i ho van aconseguir. 
Davant de la mirada atenta i l’ai 
al cor de més de 400 assistents, 
els Escaldats van fer el 3 de 7. El 
castell, que van carregar i descar-
regar amb èxit, encara no l’havi-
en pogut fer aquesta temporada. 

Àlex Campreciós, cap de 
colla dels Castellers de Caldes de 
Montbui, va valorar, satisfet, l’ac-
tuació i la trobada: “Hem fet el 3 
de 7, tot i els nervis a plaça i els 
dubtes de la canalla; estem molt 

contents. La trobada la valoro molt 
positivament, tots els castells han 
sortit i les pinyes anaven plenes”.

La diada es va desenvolupar en 
un matí assolellat que va començar 
amb una cercavila des de l’estació 
d’autobusos fins a la plaça de la Re-
pública. Un cop allà les colles es van 
separar per colors per afinar gralles, 
enfaixar-se i motivar-se.

 Després dels pilars d’entrada 
i tres rondes amb castells de cada 
colla va ser el moment del castell de 
germanor, on el verd clar dels de Mo-
llet del Vallès s’entrellaçava amb el 
grana característic dels Xics de Gra-
nollers, el lila dels Manyacs de Pa-
rets del Vallès i el verd maragda dels 
Escaldats. 

Tres pilars de sortida i la polca 
de rigor van posar punt final a l’ac-
te, que ja és una tradició i va acabar 
sense caigudes i amb tots els castells 
carregats i descarregats. Els quatre 
caps de colla van coincidir en el fet 
que la trobada és “una bona excu-
sa per fer pinya”, ja que totes qua-

Les 4 colles van fer un 
castell de germanor, el 
1r en la història de les 
trobades comarcals

La 6a edició de la 
Trobada de Colles del 
Vallès Oriental es va 
desenvolupar sense 
caigudes i amb tots els 
castells descarregats

Per a les colles 
participants l’acte 
és una trobada entre 
amics i companys que 
comparteixen la passió 
pels castells

més de 400 persones es 
van aplegar a la plaça de 
la República per veure 
l’actuació castellera 
conjunta

tre colles comparteixen una ma-
teixa passió: els castells.

EL NAIXEMENT 
La Trobada de Colles del Vallès 
Oriental no deixa de ser una diada 
entre amics, ja que la fan persones 
que coincideixen i s’ajuden al llarg 
de tota la temporada. Aquesta va 
ser la sisena edició i els Castellers 
de Caldes en van ser els amfitri-
ons. La cinquena edició va ser el 21 
de maig del 2017 i es va fer a Mo-
llet del Vallès.

Anteriorment  se celebrava 
una diada de colles de tot el Va-
llès (Oriental i Occidental), però 
amb el temps es va acabar per-
dent. No obstant això, el 2012 
els Castellers de Mollet del Va-
llès van reunir-se amb els de Cal-
des, i els Escaldats, amb els Xics. 
D’aquelles cites en va sortir l’ac-
tual trobada. Més tard, quan va 
néixer la colla de Parets del Va-
llès, els Manyacs, no van dubtar 
ni un instant a participar-hi.
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Part de la mostra dels documents cedits per part de particulars i empreses a l’Arxiu. > CeDiDa

L’escola de música Tot Música Ensenyament, amb el cor A Little Note de Barcelona, va 
oferir un concert dins el marc del Festival Simfònic 2018, que va aplegar el passat dissab-
te 9 de juny més de 100 concerts simultanis arreu de Catalunya i Balears. Aquest concert 
es va oferir a la sala de l’Statge Escola d’Arts Escèniques i va ser la quarta participació 
de l’escola de música calderina dins el festival. Els alumnes de diferents instruments van 
oferir un concert diferenciat en dues parts, i per tancar el recital els alumnes de Tot Mú-
sica Ensenyament van interpreter el classic d’Stevie Wonder “I wish”.

mÚsICA  | TOT ENSENYAMENT

Reconeixement als donants de l’Arxiu Municipal

Durant la primera setmana d’aquest mes de 
juny es va celebrar la Setmana Internacional 
dels Arxius, i des de l’Arxiu Municipal de Cal-
des un dels actes programats va ser retre ho-
menatge als donants de documentació a les 
seves instal·lacions. El regidor de Cultura, Isi-
dre Pineda, va destacar la importància de les 
diferents donacions que han fet els calderins 
i calderines durant aquests darrers 10 anys, 
que “han ajudat a enriquir el nostre passat 

ARXIU HIsTòRIC  | EXPOSICIÓ

Representació calderina al Festival Simfònic 2018

per encarar el nostre futur”, i l’arxivera mu-
nicipal, Esther Sànchez, va explicar que totes 
les donacions són benvingudes i tenen el seu 
valor, ja que entre totes ajuden a complemen-
tar la història de la vila de Caldes des de di-
ferents visions. L’acte va concloure amb l’en-
trega d’una fotografia de Martí Rodés, també 
donant de l’arxiu, una fotografia original que 
capta un aplec de l’actual plaça de la Font del 
Lleó a la dècada dels anys 30, com a obsequi. 

La Biblioteca de Caldes ha presentat les úl-
times novetats adreçades a tots els usuaris 
que estiguin pensant a organitzar-se les va-
cances. Tots els elements que formen part 
del programa de la Viatgeteca tenen per 
objectiu ajudar a planificar les vacances 
amb diferents elements informatius, divul-
gatius i de consulta específics que es poden 
trobar a la Biblioteca els mesos de juny i 
juliol. A banda de les tradicionals guies de 
viatge, s’ha incorporat un material més es-
pecífic i selectiu. Aquest any s’han esco-
llit llibres de viatges de l’editorial Taschen, 
Moncle o Gestalten, on s’expliquen les úl-
times tendències en viatges. El programa 
de la Viatgeteca també inclou la Guia Vir-
tual, www.viatgeteca.cat, que després de 
10 anys en actiu s’ha convertit en un recull 
virtual de continguts, on es poden trobar 
articles d’opinió, entrevistes, experiències 
sobre viatges, apps i consells a l’hora de vi-
atjar, entre d’altres. Per a l’edició d’aquest 
any, la Biblioteca de Caldes també ha pro-
gramat diferents activitats relacionades 
amb els viatges, un concurs on es poden 
guanyar fins a tres passis d’Interrail per a 

dues persones i un concurs fotogràfic on es 
premiarà, amb un lot de llibres i una guia 
de viatges, la millor fotografia de les vacan-
ces. També es vol fomentar la participació 
dels més petits amb un taller d’escriptura 
i lectura adreçat a nens i nenes de 10 a 12 
anys, en què els participants viatjaran amb 
el tren dels llibres fins als quatre extrems 
del món, i també un taller creatiu de pos-
tals de viatge en què els nens i nenes a par-
tir de 9 anys podran crear les seves pròpies 
postals. Per a l’edició d’enguany, també s’ha 
organitzat un cicle de xerrades, la primera 
de les quals porta per nom: “Marxar bé i 
tornar millor”, a càrrec d’Anna Rodríguez 
Casadevall, que explicarà diferents recur-
sos interculturals i emocionals per gaudir 
del viatge; la segona xerrada, “Aurores bo-
reals, com fotografiar-les”, anirà a càrrec 
de Quim Desquens, que explicarà eines i 
trucs per fotografiar les aurores boreals, 
i l’última xerrada, “Costa Rica: més enllà 
del Gallo Pinto i el Pura Vida”, que oferirà 
Toni Royo, parlarà de Costa Rica, un país 
amb un paisatge espectacular amb molts 
secrets per descobrir.

viatgeteca, tot el que 
necessites per planificar 
les vacances

El regidor Isidre Pineda amb la directora de la Biblioteca, fullejant una de les guies. > M. CLaPerS

bIbLIOTeCA mUNICIPAL | vIATgES
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La parella formada per Júlia Barrera i Juan Ortega, jugadors del CN Cal-
des, van proclamar-se tercers de Catalunya en la modalitat de tennis taula. 
Els calderins van participar en el Campionat de Catalunya celebrat els dies 
9 i 10 de juny a la localitat de Calella, dins la categoria de veterans mixt. 
Després de perdre la semifinal contra el CN Sabadell, Barrera i Ortega 
van aconseguir uns resultats destacats, tot i tractar-se d’una nova secció 
esportiva practicada al CN Caldes des de fa poc temps. 

Tercers de Catalunya en tennis taula 

el club calderí va ser guardonat per la Federació Catalana de Natació pels èxits de 2017

na entitat esportiva sem-
pre ha de tenir el repte 
d’arribar a l’excel·lència 
en el món de l’esport, 
sigui quin sigui el seu 

àmbit o la disciplina, sense importar 
quin és l’esport que ofereix. En aquest 
camí es troba el Club Natació Caldes, 
que va rebre de la Federació Catalana 
de Natació la medalla al mèrit espor-
tiu, en el transcurs de la XVII Diada 
de la Natació Catalana, en què la se-
cretària de la junta directiva del club, 
Neus Fité, va recollir el guardó. Un re-
coneixement que remarca la bona feina 
feta els últims anys des del club calde-
rí per tal d’arribar al camí d’aquesta 
excel·lència.

El Centre Cultural del Born de 
Barcelona va viure un lliurament que, 
per a la secció d’aigua del club calde-
rí, és de vital importància. “Això és 
un reconeixement a una feina de 
molts anys”, explica a aquest diari 
José Muñoz, responsable d’activitats 
aquàtiques del club, que no va amagar 
la seva sorpresa en assabentar-se del 
premi, tot i que afegeix que “és molt 
cert que, durant la temporada 2017, 
el CN Caldes va quedar en la 16a posi-
ció absoluta de clubs de Catalunya”, 
un rànquing que valora els èxits espor-
tius assolits durant la temporada i en el 
qual es premien els 15 millors.

Amb 180 llicències esportives 
aquàtiques –140 de nedadors i 40 de 
waterpolo–, al marge dels esportistes 
que no competeixen i els que fan cur-
sets, el CN Caldes és una rara avis com 
a club de poble, ja que els gairebé 4.000 
socis absoluts del club li confereixen 
una força de millora molt ampliable. 
Així, és actualment una referència en 
totes les poblacions properes, on no hi 
ha cap club comparable als blaus ni en 
capacitat ni en potència esportiva.

Diversos són els equips que han 
competit aquesta temporada en les di-
ferents lligues catalanes i 53 les neda-
dores i nedadors individuals que ho han 
fet. S’han assolit èxits diversos, com 
la consecució del tercer lloc a la 3a di-
visió de Copa Catalana absoluta –as-
solint l’ascens–, l’argent als Campio-
nats de Catalunya d’hivern i d’estiu en 
la prova dels 4 x 200 lliures, la victòria 
a la final de relleus a la prova dels 4 x 
50 esquena en categoria de nou anys  
–cosa que el converteix en l’equip més 
jove del club a aconseguir un primer 
lloc en un Campionat de Catalunya– o 
l’èxit de Berta Presas, Elsa Sánchez, 
Lucia Romero i Ainhoa Campabadal en 
el 4x100 lliures femení, on es van em-
portar la victòria.

En categoria individual, un total 
de 30 medalles als Campionats de Ca-
talunya (13 ors, 9 argents i 8 bronzes) 
avalen la feina feta d’aquesta entitat, on 
Ainhoa Campabadal va ser l’atleta més 

El CN Caldes rep la
medalla al mèrit esportiu

U
Albert san Andrés

destacada amb 14 medalles. Pel que fa 
al waterpolo, destaquen dues terceres 
posicions en aleví i infantil i la nove-
na de l’absolut, tancant un any “difícil 
d’igualar i molt difícil de millorar. És 
un any històric per a la natació del 
nostre club”.

Però tota aquesta acumulació 
d’èxits no s’aconsegueix de la nit al dia. 
62 són els anys que el club fa que trac-
ta amb esports d’aigua amb uns valors 
i una missió molt definits. Muñoz ex-
plica que “això és molta feina, cons-
tància, sacrifici i implicació, comen-
çant sobretot per la junta directiva, 
les famílies, els nedadors i els entre-

“Això és un 
reconeixement a 
una feina de molts 
anys. Serà difícil 
d’igualar i molt 
difícil de millorar. 
És un any històric 
per a la natació del 
nostre club”

José Muñoz
responsable 
activitats aqüàtiques
CN Caldes

ReCONeIXemeNT | FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ

nadors. Aquest és un premi de molta 
gent. Jo soc la persona responsable 
de crear la base de funcionament, 
però és un treball de molta gent i del 
dia a dia”.

El club està creant un planter 
molt competitiu en l’àmbit espor-
tiu, amb una base sòlida en un esport 
“molt sacrificat, on s’ha d’entrenar 
diàriament i, sovint, dues vegades, 
i de dilluns a diumenge”. Per aquest 
motiu el club compta amb professi-
onals de l’alçada de Lourdes Becer-
ra, tres vegades olímpica –Barcelona 
92, Atlanta 96 i Sydney 2000– i sego-
na dona de la natació espanyola capaç 

Jonathan Castillo, participant 
al Zarauzko Triatloia 2018
El passat 9 de juny es va donar el tret de sortida a l’es-
pectacular XXXII edició del Zarauzko Triatloia, circuit 
de gran dificultat amb 2.900 metres de natació, 81 qui-
lòmetres de bicicleta i 20 quilòmetres més de cursa. Jo-
nathan Castillo, l’únic atleta representant del CN Cal-

des, va participar en la difícil prova amb un temps final 
de 5 hores, 28 minuts i 8 segons, i una 213a posició en 
la categoria absoluta. Un total de 700 atletes van par-
ticipar en l’emocionant prova celebrada a Zarautz, on 
el vencedor masculí va ser, finalment, el gallec Gustavo 
Rodríguez. Un dia després, es va disputar el XIV Tri-
atló Internacional B de Banyoles, on van participar els 
atletes també del CN Caldes Jordi Torrejón (13a posi-
ció) i Miquel Martí (31a posició) en la categoria absoluta.

Moment de l’entrega del premi de la Federació Catalana a Neus Fité, secretària de la directiva del CN Caldes. > CeDiDa

d’entrar a una final olímpica, a banda 
dels èxits aconseguits en forma de me-
talls en mundials i europeus.

Però aquest èxit no deixarà in-
diferent els responsables de la secció 
del club, ja que segons explica Muñoz 
“això ens servirà per seguir treba-
llant i mirar endavant. A nivell de 
club estem molt orgullosos d’ha-
ver-lo rebut, però no es pot viure 
sempre del passat. Hem de seguir 
potenciant el waterpolo i el triatló, 
i com a mínim mantenir el nivell en 
natació”, i assegura que el CN Caldes 
encara té potencial per aconseguir una 
millora superior.
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Aznar, segon per l’esquerra, aportarà experiència i qualitat al mig del camp. > t. CaNYaMeraS

La Milla Urbana de Sant Pere és ja un referent en el món de l’atletisme en la comarca del Vallès Oriental. > CeDiDa 

A punt per a la Milla Urbana de Sant Pere

El diumenge 1 de juliol se cele-
brarà la 7a Milla Urbana de Sant 
Pere, la prova atlètica originària 
del barri de La Sagrera, del mu-
nicipi veí de Caldes, Palau-soli-
tà i Plegamans. Enguany, el Club 
Atlètic Calderí ha format part de 
la comitiva organitzadora, junta-
ment amb l’Ajuntament de Palau 
i l’Associació Revetlla de Sant 
Pere. L’altra novetat important en 
aquesta setena edició és la seva 
adhesió al calendari de curses de 
la Federació Catalana d’Atletis-

ATLeTIsme | CLUB ATLÈTIC CALDERÍ

Tres calderins a L’Olla Vertical

Joan Jofresa, atleta de la secció de triatló del CN Caldes, i Agustí 
Morral i Jaume Balart, ambdós del Club Atlètic Calderí, van aconse-
guir finalitzar la tercera edició de L’Olla Vertical celebrada el dissab-
te 9 de juny. La prova esportiva, que va tenir lloc a la Vall de Núria, 
forma part de les curses de muntanya Quilòmetre Vertical, dins el cir-
cuit de Pirineu Vertical, una competició extremadament dura en què 
“difícilment es té temps d’alçar el cap de terra”, segons comenta 
Balart, calderí participant en la prova. En aquesta edició, els parti-
cipants sortien des del Santuari de Núria (a 1.964 metres d’altitud) 
per pujar per la via més directa al cim del Puigmal, de 2.913 metres 
d’alçada. La cursa consta de 3,78 quilòmetres i 986 metres de desni-
vell positiu. L’arribada amb neu, a quasi 3.000 metres d’altitud i en 
ple mes de juny, “va donar el toc alpí que es mereix”, seguia Balart. 
El primer dels tres participants calderins a arribar al cim va ser Agus-
tí Morral (del Club Atlètic Calderí), que va fer-ho en tan sols 58 mi-
nuts. El va seguir Joan Jofresa (del CN Caldes), que ho va aconseguir 
en 1 hora i 13 minuts, i, finalment, Jaume Balart (també del Club At-
lètic Calderí), que va arribar en 1 hora i 16 minuts. 

esPORT De mUNTANYA | CURSA

fills), categories d’entremig com 
participants prebenjamins, ben-
jamins, alevins, infantils, cadet i 
júnior, fins a arribar als veterans, 
sènior i sub23, i la categoria d’elit. 
Tot i que l’essència de la prova 
“és l’esport popular i la festa”, 
comenta l’entitat del Club Atlètic 
Calderí, “en la cursa catalogada 
d’elit hi participen atletes con-
vidats de prestigi nacional amb 
un alt nivell, fet que converteix 
la Milla Urbana en un magnífic 
espectacle atlètic”. 

Els tres participants fent cim amb el també calderí Oriol Jofresa. > CeDiDa

me, cosa que dota d’una major 
oficialitat la prova esportiva. Els 
orígens de la prova es remunten 
al 2012, data en què va néixer com 
a activitat emmarcada en la pro-
gramació de festes del barri La 
Sagrera, amb motiu de la revet-
lla de Sant Pere. 
La Milla Urbana de Sant Pere 
consta d’una milla (1.609 me-
tres) de cursa i diferents distàn-
cies segons el nivell dels partici-
pants: des dels més petits o minis 
(cursa no competitiva de pares i 

L’1 de juliol se celebrarà la 7a edició a Palau-solità i Plegamans

Giménez en un dels últims partits amb el Breganze. > @GiMeNezaDMiraBLe

HOQUeI | RENOvACIÓ D’EQUIP

giménez fitxa pel Recam Làser Caldes
El Club Hoquei Caldes fa oficial la 
contractació de Borja Álvaro Gi-
ménez, provinent del Breganze ita-
lià. El jugador català ha anotat 26 
gols aquesta temporada a la lliga 
italiana i ha arribat fins a la semi-
final. A més, ha disputat la Final 
Four de la Copa CERS. 
Format a les files de la Unió Es-
portiva Horta, Club Patí Congrés, 
Palau de Plegamans i Voltregà, va 

debutar a l’OK Lliga amb el Club 
Patí Vilanova, amb el qual va gua-
nyar la CERS (2007). 
La temporada següent va marxar 
al Forte dei Marmi, on va créixer 
com a jugador i es va convertir en  
un habitual a la taula de màxims 
anotadors. Amb 28 anys arriba a 
la Torre Roja consolidat com un ju-
gador ofensiu, amb caràcter i que 
aportarà experiència a l’equip.

“Arribo a Caldes perquè és un 
projecte consolidat, un dels 
equips que millor juga i la propos-
ta em va semblar molt atractiva, 
un repte on tenir un paper impor-
tant. Soc un punta amb molt gol, 
vaig fer dues temporades de 50 
gols al Forte, i crec que puc apor-
tar moltes coses a l’equip”, apun-
ta Giménez, la nova figura del club. 
> Premsa Ch Caldes

FUTbOL | FITXATgES

El CF Caldes sacseja el mercat
El CF Caldes ha acudit ràpidament al mercat de fitxatges per pal·liar les importants 
baixes de jugadors essencials en el retorn a Segona Catalana, com les del porter Carlos 
Rodríguez, el davanter Kevin Caballero, l’extrem Maude Baldé i el lateral David Villegas. 
El nou entrenador del conjunt blaugrana, José Luis Duque, que ha reemplaçat Marc 
Fortuny, que ha marxat a la banqueta del Cardedeu, ja compta amb les incorporacions 
de Chema Aznar, experimentat mitjapunta de 30 anys procedent del Ripollet; Rubén 
Ruiz, un ariet amb una dilatada trajectòria a Primera i Segona Catalana que arriba de 
l’Olímpic Can Fatjó, i Álex Cañadilla, un veloç extrem que ha militat en equips com el 
Cornellà i el Mataró, el seu últim conjunt. 
Però el fitxatge que més rebombori ha generat ha estat el d’Adama Sissoko, del Mollet, 
un dels millors davanters de la comarca gràcies al seu gol i la seva temible velocitat. 
No en va, va ser convocat per la selecció del Vallès Oriental en l’últim partit del com-
binat comarcal contra el Sant Julià andorrà, amb triomf dels vallesans (3-2) i diana de 
Sissoko inclosa. Qui també s’incorpora és el lateral juvenil Marçal Rovira, que puja al 
primer equip. > Toni Canyameras
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eXPOsICIONs 
exposició “Diafragma” 
Fins al 20 de juny.
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.
Org.: El Centre, Ateneu 
Democràtic i Progressista.

juny
  DIMARTS 19

11 h · PReINsCRIPCIONs
Període obert de preinscripcions 
al curs 2018-2019 a l’escola 
d’adults El Roure gros. 
Convocatòria oberta fins al 26 
de juny. 
Lloc: Les Cases dels Mestres, 
1a planta.
Organitza: Escola d’Adults 
Municipal El Roure gros.

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 20
07.30 h · CAmINADA
Caminada al castell  de Montbui.
Lloc de sortida: estació 
d’autobusos. 
Org.: Caminades de L’Esplai.

16 h · XeRRADA
“Parlem de cinema”.
Lloc: Sala de les Cuines 
de Can Rius.
Org.: Assoc. Cultural de la Dona.

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

19.30 h · XeRRADA
“Les intervencions 
arqueològiques a la plaça de 
la Font del Lleó. Resultats 
de l’actuació”, a càrrec de 
Pere Lluís Artigues, gemma 
Hernández i Antoni Rigo.
Lloc: Sala de Cuines 
de l’Espai Can Rius.
Org.: Ajuntament de Caldes. 

  DIJOUS 21
10 h · INsCRIPCIONs
Finalitza el període d’inscripcions 
al “Llença’t a l’estiu 2018” 
destinat a la gent gran.
Lloc d’inscripcions: Les Cases 
dels Mestres.
Org.: Ajuntament de Caldes i 
Fundació Santa Susanna.

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. 

18.30 h · FORmACIÓ 
“Com hem de justificar les 
subvencions i els convenis?”, 
formació adreçada a entitats 
sense ànim de lucre. 
A càrrec de Fundesplai.
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 22
17 h · ReTIR De 
sANT JOAN I AARATI
Retir espiritual amb la 
celebració de la cerimònia de 
l’Aarati. Amb xerrades a càrrec 
de Swamini Danda. 
Del 22 al 24 de juny. Pensió 
completa pel preu de 250 €. 
Lloc: Maçanet de la Selva.
Organitza: Yoga-Ashram.

18 h · CONCeRT
Presentació del Projecte 
Musical a càrrec d’alumnes de 
finals de nivell mitjà de l’EMM 
Joan valls.
Lloc i org.:  EMM Joan valls.

19 h · XeRRADA
“Aurores boreals, com 
fotografiar-les”, a càrrec de 
Quim Dasquens. 
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes.

  DISSAbTE 23
21 h · ReVeTLLA 
De sANT JOAN
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Organitza: L’Esplai. 

21.30 h · CONCeRT
Trio Bosch-Carreras-gonzález, 
música clàssica.
En el marc de les Jornades 
gastronòmiques de les Cireres.
Lloc: Balneari Broquetas. 
Org.: Ajuntament de Caldes. 

22.30 h · ReVeTLLA De 
sANT JOAN
Copa de cava, tall de coca, bany 
a la piscina i ball amb la música 
del grup Roses Dance. 
Lloc: La Font dels Enamorats.
Organitza: CN Caldes. 

19.30 - 20h · FLAmA DeL 
CANIGÓ 2018
Sardanes i arribada de la Flama 
a càrrec de Roger Hermosilla.
Org.: Acció Cívica Calderina, 
Cercle d’Amics de Taunustein, 
Avv Can Rossell, Agrupació 
Sardanista, FEDAC.
Col.: Ajuntament de Caldes 

  DIUMENgE 24
12 h · L’HORA DeL VeRmUT
Lloc i org.: Ateneu Molí d’en Ral

  DILLUNS 25
DANsA
Activitat de dansa del 25 de juny 
a l’1 de juliol. Stage de dansa 
internacional de Marisa Yudes.
Lloc: Casino de Caldes.
Organitzen: Marisa Yudes i 
Stage Escola d’Arts Escèniques.

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. 

17 h · LLeNÇA’T 
A L’esTIU 2018
Activitats lúdiques: pilates, 
estiraments, relaxació, jocs i balls; 
i colònies a Palamós al setembre, 
destinades a la gent gran.
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Org.: Ajuntament de Caldes.

19 h · CLUb De LeCTURA
Xerrada sobre l’obra de La 
víctima de Saul Bellow, un dels 
referents de la narrativa nord-
americana contemporània. És 
l’únic novel·lista que ha guanyat 
tres vegades el National Book 
Award. Acte dinamitzat per 
Ruth vilar, de Cos de Lletra.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes.

  DIMARTS 26 

Natació
Campionat de Catalunya 
Júnior Open, amb la 
participació del CN Caldes 
(del 26 al 28 de juliol). 
Lloc: Mataró.

10 h · NO PeRDIs eL TReN
Finalitza el període de 
participació a la campanya “No 
perdis el tren”, en el marc de la 
viatgeteca 2018. Cal escriure 
un microrelat sobre una fugida 
en tren inspirada en imatges 
del territori. Els premis són 
3 passis Interrail de 2a classe 
per a dues persones. Durant 
aquesta setmana se celebrarà el 
sorteig amb els participants de 
totes les biblioteques. 
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes. 
 
18 h · CONCeRT
Cloenda del grau elemental de 
l’EMM Joan valls.
Lloc i org.: EMM Joan valls.

19 h · AssembLeA 
De sOCIs
Lloc: Fundació Santa Susanna.
Org.: Assoc. Jardí Santa Susanna.

  DIMECRES 27 

08 h · CAmINADA
Caminada a Can Duran.
Lloc de sortida: Les Cases 
dels Mestres.
Org.: Caminades de L’Esplai.

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. 

19.30 h · CONCeRT
Concert de guitarra a càrrec 
de Rafael Sala amb motiu de la 
seva jubilació.
Lloc: Sala Noble de Can Rius.
Organitza: EMM Joan valls.

  DIJOUS 28
18.30 h · FORmACIÓ
“Nou reglament europeu de 
protecció de dades”, formació 
adreçada a entitats sense ànim 
de lucre. 
A càrrec de Fundesplai. 
Lloc: Les Cases dels Mestres. 
Aula taller.
Organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui.

19 h · NOVACADÈmIA 
ZAPPING
Festival Final de 
Curs 2017-2018 de 
Novacadèmia de Caldes 
de Montbui. 
Entrada lliure. 
Lloc i col·labora: Biblioteca de 
Caldes de Montbui.
Organitza: Novacadèmia 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
de Montbui.

  DIVENDRES 29
18 h · HORA DeL CONTe
Precisament així!, obra basada 
en la vida i la literatura de 
Rudyard Kipling. A càrrec 
de Sandra Rossi. Aforament 
limitat. Edat recomanada: a 
partir de 3 anys.
Lloc i organitza: Biblioteca de 
Caldes de Montbui.

20 h · NIT De Les IDees
Lliurament de la 3a edició 
dels premis a les millors 
idees, projectes i empreses 
calderines.
Lloc: Caldes Emprèn.
Organitza: Servei d’Empresa 
de l’Ajuntament de Caldes
de Montbui.

21 h · CONCeRT
Fórmula Quinto, rhythm’n’soul, 
flamenco chill. 
En el marc de les Jornades 
gastronòmiques de les Cireres.
Lloc: Restaurant Canfanga.
Organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui.

21 h · sOPAR/bALL
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Organitza: L’Esplai. 

  DISSAbTE 30
20 h · FesTA DeL sOCI
Inscripcions i organitza: 
Associació Jardí Santa 
Susanna.

21 h · CONCeRT
Música d’ambient en el marc de 
les Jornades gastronòmiques 
de les Cireres.
Lloc: Fika Brunch.
Organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui.

juliol
  DIUMENgE 01

09.30 h · mILLA URbANA 
De sANT PeRe
Lloc: La Sagrera, barri de 
Palau-solità i Plegamans.
Organitzen: Club Atlètic 
Calderí, Ajuntament de Palau-
solità i Plegamans, Associació 
de la Revetlla de Sant Pere de 
Palau i Club Atlètic de Palau.

12 h · L’HORA DeL VeRmUT
Lloc i org.: Ateneu Molí d’en Ral

  DILLUNS 02
06.15 h · CURs 
Curs intensiu de 10 dies: 
del 2 al 13 de juliol o del 16 al 27 
de juliol. Preu: 95 €.
Lloc i organitza: Yoga-Ashram.

09.30 h · CURs D’esTIU 
PeR AL PROFessORAT
Curs d’estiu del 2 al 5 de juliol 
amb matèries com economia 
social i solidària, cooperació, 
l’educació en valors i educació 
financera. Curs de 20 hores 
lectives i 10 hores pràctiques, 
organitzades en 5 sessions. 
Lloc: Campus UAB de 
Bellaterra (Facultat 
d’Economia i Empresa).
Organitza: Ateneus 
Cooperatius del vallès 
(Oriental i Occidental).

16 h · bOOK eXPRess
Els punts cardinals, a càrrec 
de Cos de Lletra. Lectura i 
escriptura creativa. Edat 
recomanada: de 10 a 12 anys. 
Lloc i organitza: Biblioteca de 
Caldes de Montbui.

16 h · TALLeR
Labors i taller de manualitats 
a càrrec de Maria Miró. 
Tots els dilluns. 
Lloc: Centre Cívic i Cultural.
Organitza: Associació Cultural 
de la Dona. 

18 h · INsCRIPCIONs 
CATeQUesI
Inscripcions per a la catequesi 
primera comunió del curs 
2018/2019.
A partir del 2 de juliol 
fins al 4 de juliol.
Lloc: Despatx Parroquial 
(plaça Església, 12). 
Organitza: Parròquia
Santa Maria. 

del 19 de juny al 02 de juliol 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

10 de juny · 58 anys
FERNANDO FERNáNDEz 
DE LA MATA
09 de juny · 82 anys
MARIA LEONOR 
FERNáNDEz GARCíA
08 de juny · 90 anys
MARIA BALDA SERRA

“Si ho tens tot controlat 
és que no et mous 
suficientment ràpid” 

> Mario Andretti

La frase de la quinzena HORITzONTALS: 1 | Peix de la família dels espàrids. en el llenguatge 
infantil, àvia. 2 | en castellà, posava juntes dues o més coses. 
Moviment de les aigües del mar. 3 | riu espanyol. Buidar un 
recipient, abaixant-ne la boca. 4 | en sentit contrari, aborigen 
d’amèrica. escolà que en algunes abadies i col·legiates medievals 
parodiava les funcions de l’abat des del dia dels innocents fins 
a la capvuitada. 5 | Mariner, navegant. La primera. Nitrogen. 6 | 
Vocal. en sentit contrari, trèvol pudent. 7 | Colla de gent pagada 
que acudeix a una representació o concurs per aplaudir i animar. 
estrany. 8 | imprescindible a taula. en el llenguatge infantil, cavall. 
9 | Condició d’orat. Símbol químic. 10 | Que tenen forma de tascó.
VERTICALS:  1 | Substància semilíquida que es troba a les glàndules 
salivals i a les mucoses. Vas generalment cilíndric i de vidre. 
2 | Femella de l’ànec. rostre. 3 | Que té periodicitat de dos anys. 
Campió. 4 | Déu del Sol. en sentit contrari, prefix que indica oposició. 
Sis-cents romans. 5 | Vocal. aquesta és la primera. en sentit contrari, 
apèndix en la part posterior del cos d’alguns animals. De nou en sentit 
contrari, cèl·lula que resulta de la fecundació d’un gàmeta femení 
per un de masculí, capaç de desenvolupar-se en un organisme 
que reprodueix els caràcters genètics dels seus progenitors. 6 | 
Màster en negocis i administració d’empreses. Déu del Sol. ràdio 
Nacional. 7 | arbre de la família de les bombacàcies, de grans 
dimensions, propi de les grans sabanes africanes. tipus d’impost 
bancari. 8 | Caixa de fusta de tapa plana. en aquest moment. 
Consonant. 9 | religiós, creient. Llit lleuger per a una sola persona. 
10 | Personatge bíblic. en sentit contrari, emetre pels porus de la pell.

Mots encreuats

SOLUCIONS HORIzONTALS

Cesc Carceller
Director del Centre d’escacs Sant Cugat
Monitor d’escacs a eDaMi

1. MaBre. BaBa. 2. UNia. Marea. 3. Cea. aBoCar. 4. iDNi. aBato. 5. NaUta. a. N. 6. a. 
aNUrBaC. 7. CLaCa. rar. 8. Pa. tata. 9. oraDUra. rU. 10. taSCoNereS.
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Curiositats

“M’agrada cuidar la 
posada en escena del 
festival perquè sigui 

tota una experiència”

J.
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e
r
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· Enguany es farà la tercera edició 
del festival...
De fet, és la tercera i mitja. Hi va haver 
com una primera edició, que no vaig 
organitzar jo, que ja es deia Molí de 
l’Esclop sense incloure el terme festi-
val. Es van fer uns concerts –em sem-
bla que va venir la Txell Sust–, es van 
fer uns recitals de poesia... L’any se-
güent vam coincidir amb el regidor de 
Cultura, Isidre Pineda, en una reunió i 
em va dir que a Caldes tenien una idea 
però que necessitava algú que la mo-
delés i que hi donés una direcció.

· Vens del món de l’escena. Encara 
t’hi dediques?
Sí, com a ofici sí, però el que passa és 
que circumstancialment els dos dar-
rers anys he estat treballant en l’àmbit 
musical: festivals, el cicle de concerts 
Essencials que es fa al Maresme, en-
guany estic a l’equip de producció de 
l’ARTS d’Estiu de Pineda, on ve gent 
com Sara Baras, Chenoa o Anastacia.

· T’agrada estar en aquesta part de 
la producció musical?
Sempre m’ha agradat molt l’àmbit de 
la direcció i la producció musical, però 
això també va combinat amb el fet que 
quan munto festivals com el Molí de 
l’Esclop no només programo els con-
certs que venen, sinó que m’agrada es-
tar-hi molt a sobre i cuidar la posada 
en escena perquè sigui tota una expe-

riència. És a dir, que quan la gent hi 
vagi sàpiga que podrà sopar, podrà 
veure un concert o fer un mojito.

· Justament, tots aquests detalls 
es cuiden en el festival calderí i 
enguany aneu a més, oi?
Teníem diferents objectius i més 
en aquesta tercera edició. Hem 
doblat  la programació, amb doble 
concert, un a les 21 h i l’altre a les 
22.30 h. Els dos primers concerts 
del primer cap de setmana són 
de gent emergent com Pau Blanc, 
i Gessamí Boada el 21 de juliol. 
Aquest primer cap de setmana el 
completarem amb Xarim Aresté i 
tota la seva banda. El 21 tindrem 
el Joan Dausà, que és com el cap 
de cartell que serveix una mica de 
reclam perquè vingui gent del vol-
tant. La presentació del seu darrer 
disc, Ara som gegants, serà una nit 
molt màgica pel tempo, l’estructu-
ra del disc i la proximitat que té el 
Joan amb el públic.

· I el segon cap de setmana, els 
dies 27 i 28 de juliol?
L’altre objectiu que ens havíem pro-
posat era donar a conèixer la gent 
potent que teniu a Caldes. Del Luis 
Robisco em sonava el nom, allò que 
ho havies llegit en algun lloc, però 
quan investigues una mica t’adones 
de les coses que ha fet. Crec que ens 
ha quedat una nit que pot ser molt 
maca amb la Judit Neddermann el 

dia 28. I el divendres 27, hi haurà 
l’Esther Condal, que presentarà el 
treball Bird tal com ella el va conce-
bre. I llavors tindrem Guillem Roca.

· Com vens el festival als artistes 
perquè vinguin?
A part de l’interès que els mos-
trem, sí que és veritat que des de 
la primera edició hem volgut fer-ho 
d’una forma molt concreta i això 
fa que, a poc a poc, entre els mú-
sics, vulguis o no, se sàpiga que els 
tractaran bé. A mi m’agrada trac-
tar molt bé els músics perquè crec 
que de vegades es menysprea molt 
aquestes coses de la música en di-
recte. Ho mimo molt perquè crec 
que després el públic, quan s’as-
seu a la cadira i gaudeix del con-
cert, ho nota.

· T’has plantejat mai fer ampliar 
el festival?
Una de les idees que et planteges 
sobre cap a on anirà el festival és, 
per exemple, començar a fer con-
certs el 20 de juliol i enganxar-ho 
fins al 28 de juliol, o fer de dissab-
te a dissabte. També m’agradaria 
molt ampliar el festival amb alguna 
proposta dedicada a la canalla diu-
menge a la tarda. De cara a l’any 
que ve, la prioritat per a mi seria 
obrir el festival a nous públics.

Abel
Coll

Toledano

Director artístic del Festival molí de l’esclop

No és calderí però es coneix cada racó del Molí 
de l’esclop com si fos un més de la vila. Loquaç, 
detallista, atent a qualsevol figura emergent 
que pugui portar al festival, aquest actor que 
fins i tot ha sortit en alguns papers a la televisió 
reconeix que es mou a gust entre bastidors

Jordi Rius

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


