
Publicació quinzenal independent
Caldes de Montbui
Distribució gratuïta
Del 17 de juliol al 03 de setembre de 2018   
Número #30
www.calderi.cat

Bones vacances
a tothom.
Tornem el dimarts 
04 de setembre

Nit d’aigua i foc
La ubicació provisional a Les Cremades aplega 
més de 5.500 assistents a l’Escaldàrium
>P10

Moment de disbauxa durant una de les tres tempestes d’aigua que s’intercalen amb les sis danses de foc de què consta l’Escaldàrium. > J. Serra

Divendres començarà 
a sonar la música al 
Molí de l’Esclop 
>P10

El Basketball Camp 
de WePro forma a 
Caldes jugadors d’èlit
>P12

Piscina, lectura, festes 
de barri i música per 
viure aquest estiu
>P02-03
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Arriben les vacances, però 
Caldes segueix actiu a l’estiu
L’arribada del gran mes de les vacances fa que no hi hagi molta activitat al carrer però sempre hi ha plans alternatius

JULIOL-AGOST  | ACTIVITATS

agost és considerat per 
molts com un desert, 
ja que la rutina habitu-
al s’atura per donar pas 
a les vacances. No cal 

oblidar que Caldes rep turistes a l’agost, 
com testimonien els balnearis, el càm-
ping i els apartaments turístics. Moltes 
vegades trien aquesta destinació turís-
tica perquè està relativament a prop de 
Barcelona i no fan vida a Caldes. I els 
que es queden a la vila termal per aques-
tes dates? Tenen gaires alternatives? 
Moltes no en tenen, però, com a mínim, 
hi ha solucions enginyoses per comba-
tre la calor. Tampoc es tracta de que-
dar-se a casa amb l’aire condicionat o el 
ventilador tot el dia engegat. Un estudi 
del comparador d’assegurances Acier-
to.com preveu que el consum elèctric 
creixi, aquest estiu, un 30% a les llars 
catalanes a causa de l’aire condicionat.

Una bona solució per a mitigar la 
calor és la Biblioteca de Caldes –de fet, 
una de les recomanacions davant d’una 
onada de calor és passar com a mínim 
dues hores en un lloc refrigerat com 

L’
Jordi Rius els cinemes o les biblioteques-. L’equi-

pament estarà obert tot l’estiu tret del 
13 al 19 d’agost i “encara que no fem 
una activitat especial, tots els cal-
derins i calderines poden fer ús del 
servei, fent vàlida una reivindicació 
del poble”, afirma la directora de la Bi-
blioteca, Núria Puigivila. De fet, és el 
segon any en què la biblioteca no tanca 
a l’agost i “les estadístiques parlen 
per si soles”, subratlla Puigivila. Quan 
la biblioteca tancava a l’agost, “al se-
tembre rebíem una allau de gent, ara 
la gent ve més pausadament”, assegu-
ra la directora de la biblioteca. L’agost 
de l’any passat, la biblioteca va rebre 
la visita de 2.412 persones i es van fer 
2.519 préstecs.

Un altre lloc on molts calderins i 
calderines solen passar molts dies d’es-
tiu és a les piscines, sobretot a les pis-
cines descobertes de la Font dels Ena-
morats, on hi ha una piscina de 25x12m 
i una altra de petita. A més, hi ha les 
dues piscines del Complex Esportiu 
Les Cremades, una amb coberta re-
tràctil. Segons José Muñoz, responsa-
ble de la secció d’aigua del CN Caldes, 
“l’augment de socis i la venda d’abo-
naments depèn sempre del temps. Si 
fa molta calor, ve molta gent i es ven 

molt. Si plou i no fa calor, la venda 
d’abonaments i el nombre de banyis-
tes disminueix molt”. Per un preu 
d’entrada, també es pot fer servir  la 
piscina del càmping El Pasqualet sense 
necessitat de ser campista.

NITS D’ESTIU
Aquest cap de setmana comença la ter-
cera edició del Festival Molí de l’Esclop 
amb un cartell de qualitat les vetllades 
musicals de juliol els dies 20, 21, 27 i 28 
de juliol. L’experiència del Festival en-
globa música en directe de nivell, gas-
tronomia local i un bell entorn com és 
la plaça de l’històric Molí de l’Esclop 
que, sota la muralla medieval, delimita 
el centre històric i termal amb l’espai na-
tural de la Riera de Caldes. En aques-
ta tercera edició hi haurà artistes con-
solidats del panorama actual i figures 
emergents “de les que val la pena fer-
ne seguiment”, assegura el director del 
festival, Abel Coll. Per fer boca, aquest 
any hi haurà dos concerts cada dia, amb 
un espai de temps entre actuacions que 
permetrà als espectadors fer un tast de 
l’oferta gastronòmica local, un servei que 
oferirà el Balneari Termes Victòria a la 
mateixa plaça. Pel recinte passaran  ar-
tistes com Joan Dausà, Xarim Aresté, 

Pau Blanc, Gessamí i els calderins Est-
her Condal i Luis Robisco (veure l’entre-
vista a la contraportada).

LES DESTINACIONS MÉS 
SOL·LICITADES AQUEST ESTIU
A l’hora de viatjar, els calderins trien el 
Carib, amb destinacions com la Riviera 
Maya, creuers i circuits per Europa, se-
gons assenyalen des de Halcón Viajes, 
que remarquen que, quant a destinació 
més propera, els vilatans opten per llocs 
com Tenerife o Lanzarote. Des de l’agèn-
cia Aquae Calidae, s’apunta que aquest 
any la preferència són els Estats Units 
amb ciutats com Nova York, Miami o 
San Francisco. Quant a destinacions 
més properes, les més demanades són 
les Canàries o Croàcia. Per norma gene-
ral, l’estada sol ser d’uns 10 dies.

CONSELLS PEL VIATGE
La Comissió Europea compta amb diver-
ses regulacions i normatives que afecten 
diferents àmbits de la quotidianitat dels 
turistes, des dels drets dels passatgers 
a la protecció dels consumidors a l’hora 
d’adquirir viatges i paquets de vacances,                      
l’atenció sanitària en un altre país de la 
UE o la protecció consular si es viatja 
fora de la Unió.

Una usuària del CN Caldes gaudint de la lectura vora la piscina exterior del complex esportiu Les Cremades. > Q. PaScuaL

Biblioteca
estarà oberta tot 
l’estiu, tret de la 
setmana del 13 al 
19 d’agost

Piscines
Caldes disposa de 
la piscina exterior 
de Les Cremades 
i de la Font dels 
Enamorats

Nits d’estiu
durant dos caps de 
setmana, hi haurà 
el Festival Molí de 
l’Esclop i també 
arrenquen les festes 
de barri
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Des de mitjans de juny de l’any 
passat, trucar des d’un altre país a Ca-
talunya  costa el mateix que fer-ho des 
de casa, tret si es truca des de països 
com Andorra, Suïssa o el Vaticà. 

Un dels consells més recoma-
nats si es viatja per Europa és obtenir 
la targeta sanitària europea, que dona 
dret a tractament mèdic a qualsevol 
hospital dels països de la UE,  Islàn-
dia, Noruega i Liechtenstein. És gra-
tuïta  i es pot aconseguir a les ofici-
nes de la Seguretat Social o trucant al 
901 166 565.

Pel que fa a cancel·lacions, si es 
viatja en avió amb menys de 14 dies 
d’antelació, el viatger té dret a que li 
retornin el preu del bitllet en set dies 
o que li donin un altre per a un altre 
vol de característiques semblants. A 
més, si el viatger escull aquesta últi-
ma opció, té dret a una compensació 
d’entre 125 i 600 euros, depenent del 
retard que suposi agafar un altre vol.

Si el vol va amb retard, l’aerolínia 
està obligada a donar una compensació 
econòmica a partir de les tres hores de 
retard, i el viatger té dret a trucades, 
menjar, refrescos, allotjament i trans-
port a l’allotjament a partir de les dues 
hores. També entra en joc la distància 
del vol que esperi el viatger. Si fa més 
de tres hores que espera i viatja a un 
país de la UE,  li hauran de compensar  
entre 250 i 400 euros, però si, en canvi, 
viatja a un país fora de la UE, la com-
pensació pot arribar fins als 600 euros.

FESTES DE BARRI
Justament, el darrer cap de setmana 
de juliol hi ha l’oportunitat d’anar a la 
festa major de Can Valls, que comen-
çarà el dia 27 amb una copa de benvin-
guda i un sopar a la fresca. No hi falta-
ran el ball ni les activitats per als més 
menuts en tres dies d’activitats. També 
del 27 al 29 de juliol és la festa del barri 
dels Saulons i del Farell. El dia 28 és el 
torn del barri de Catalunya. I el 2 de 
setembre és la festa social de Can Re-
gasol amb festa i jocs infantils, camina-
da per algun circuit del barri i campi-
onats esportius, una paellada popular 
i cantada d’havaneres.

A l’agost no hi ha gaire activitat 
social, tret de la Diada de Santa Susan-
na que organitza la Fundació Santa Su-
sanna, dissabte 11 d’agost. A les 18 h hi 
haurà una missa a l’església de Santa 
Maria i a les 19.30 h un sopar piscola-
bis al Jardí de la Fundació, pel qual cal 
fer una inscripció prèvia.

LES 4 DESTINACIONS ON TROBARàS 
méS CALDERINS AqUEST ESTIU

RIVIERA mAYA

NOVA YORk

CROàCIA

TENERIfE

Regidors, el president de la UCIC i comerciants presentant les novetats d’enguany. > ceDIDa

Dissabte, la festa de la 
botifarra termal 

GASTRONOmIA  | 21 DE JULIOL

Caldes de Montbui  viurà la tarda de dis-
sabte la quarta edició de la Festa de la bo-
tifarra termal. Segons el regidor de Turis-
me i Termalisme, Isidre Pineda, “seguim 
‘gastronomitzant’ Caldes després de la 
Via del Pintxo i les Jornades Gastro-
nòmiques de les cireres i ara toca rei-
vindicar les nostres xarcuteries i car-
nisseries”. La regidora de Dinamització 
Comercial, Núria Carné, ha subratllat que 
“celebrem que en aquesta nova festa pu-
guin participar comerços que moltes ve-
gades no podien prendre part en el tipus 
de fires que es plantejaven”.
Des de dijous passat, les botigues de Caldes 
associades a la Unió de Comerciants i Indus-
trials de Caldes (UCIC) i Caldes Centre Co-
mercial ofereixen un tiquet amb cada com-
pra d’un dels seus productes. Es tracta d’un 
tiquet per accedir a l’àrea de jocs infantils del 
dia de la festa, per aconseguir botifarres per 2 
€ (sense tiquet, 4 €), i per aconseguir gelats al 
Caffè Iseo per 0,50 €. “Volem que la gent es 
quedi a comprar aquí al poble”, explica el 
president de la UCIC, Xavier de Castro. L’ad-
junta a direcció d’Embotits Pedragosa, Eva 
Termes, ha destacat que la fira “és una ma-
nera de dinamitzar el poble i sempre que 
es tracti de fer bullir l’olla, com diem aquí 
a Caldes, és una cosa positiva pel poble”.

D’altra banda, des de dissabte passat i fins el 
dia 21 de juliol està tenint lloc la Setmana de 
la ruta dels xarcuters. Els sis establiments 
participants, Abel Artesans Xarcuters, Ca 
l’Amàlia, Carns Llonch, Carns Riu, El Celler 
i Embotits Pedragosa ofereixen tapes a 1 €. 
Per cada degustació de cada tapa, el client 
rebrà un segell en una targeta. Una vegada  
la targeta estigui plena, el client aconseguirà 
un val per una botifarra de les que es cuina-
ran a les barbacoes el dia de la festa. 
Aquest dissabte, el programa d’activitats in-
clou una actuació castellera a les 18 h, a la 
plaça Moreu, i jocs infantils i gelats de 18 a 
20 h a l’avinguda Pi i Margall. A partir de les 
20 h hi haurà quatre punts de barbacoa per 
cuinar les botifarres a càrrec dels xarcuters 
de Caldes de Montbui amenitzat amb música 
dels anys 80 i 90 a càrrec del DJ Lluís Villar.
En total, es couran 2.700 botifarres (400 qui-
los), acompanyades de 225 quilos de monge-
tes de denominació d’origen, cuites a les tres 
olles de 60 litres de capacitat cadascuna, amb 
aigua termal i amb foc de llenya, amb la col-
laboració de Llegums Parellada.
El mateix 21 de juliol a les 20 h es farà el re-
compte de vots de la valoració de les tapes 
dels establiments adherits a la Setmana 
dels xarcuters. La xarcuteria amb més vots 
es farà amb el guardó del Botifarró d’or.
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NOTÍCIES BREUS

Més hores, més contingut

hOmENATGE | CENTENARI

Els 100 anys de Margarita Ontinente

CàSTING  | CONCURS

Veranda Televisió, la productora de programes com la sèrie Merlí i Oh 
Happy Day està preparant un nou concurs familiar per emetre en breu. 
L’entitat s’ha posat en contacte amb el consistori per tal de fer difusió al 
requeriment de famílies de quatre membres de la vila que vulguin par-
ticipar en el nou programa, un concurs en què es pot guanyar un premi 
econòmic i que comptarà amb la participació de persones catalanes fa-
moses que posaran a prova les diferents famílies per comprovar si es 
coneixen prou bé entre ells. En cas de voler sumar-s’hi, cal contactar 
amb la productora a través del correu electrònic concursfamilia@ver-
randa.tv, trucant al 93 553 99 33 o via whatsapp al 683 70 15 49. 

Els calderins sortim a la TV!

Aquest any, la calderina Margarita Ontinente fa 100 anys. En motiu 
d’aquest destacat aniversari, el consistori local no ha dubtat en retre 
homenatge a la centenària visitant-la a la Fundació Santa Susanna 
i fent-li entrega d’un obsequi el matí de divendres passat. Enguany, 
l’Ajuntament de Caldes ha fet una crida a totes aquelles famílies cal-
derines amb avis que celebrin aquest any el seu centè aniversari i fer-
los un homenatge amb el lliurament d’un obsequi i la visita de l’alcalde 
o regidors i regidores del consistori. Aquelles que n’estiguin interes-
sades, poden contactar amb l’alcaldia trucant al 93 862 70 27 o a tra-
vés de l’adreça de correu electrònic alcaldia@caldesdemontbui.cat. 

COmUNICACIÓ | RÀDIO CALDES 

Al setembre, coincidint amb la temporada 2018-19, l’emissora de 
ràdio local, Ràdio Caldes, estrenarà temporada i nou model de ges-
tió. Aquest nou sistema, que ha engegat l’Ajuntament de Caldes amb 
la contractació de l’empresa La Cultura No Val Res arran l’adjudicació 
del servei per a un any, permetrà oferir més hores d’emissió, més con-
tinguts propis i més programació en directe. A banda dels continguts 
informatius i gestió del web i xarxes socials, Ràdio Caldes comptarà 
amb tres hores més diàries de producció i directe, cosa que permetrà 
reobrir la Ràdio a la tarda i acollir nous programes i col·laboradors. 

alumne de l’Institut 
Manolo Hugué, San-
tiago Pérez, ha estat 
el calderí amb la qua-
lificació més alta en 
la Selectivitat d’en-

guany amb un 9 en els exàmens i 
una nota d’accés a la universitat de 
9,5. Les Proves d’Accés a la Univer-
sitat van celebrar-se entre els dies 
12 i 14 de juny, on s’hi van presen-
tar gairebé  34.000 estudiants, dels 
quals 108 eren de Caldes de Mont-
bui: 50 alumnes de l’Institut Mano-
lo Hugué i 58 més de l’Escola Pia. 
Del total de calderins i calderines, 
el 98% han aprovat els exàmens, i 
només dos dels alumnes presentats 

Els dies 12 i 13 de juliol, Caldes va es-
devenir la seu de l’Agile Open Spain 
2018, un esdeveniment relacionat 
amb el món del software en el qual 
van participar-hi 250 professionals 
procedents de tot l’estat espanyol. El 
Balneari Termes Victòria va ser l’es-
pai escollit per aplegar la celebració, 
i on es van impartir tallers, xerrades 
i conferències organitzades pels ma-
teixos assistents, atenent les seves 
pròpies inquietuds.
En l’edició d’enguany, Caldes ha 
estat finalment la vila escollida com 
a seu gràcies a membres de l’em-
presa Calidae; un orgull per a la vila 
quan, en altres edicions, l’AOS s’ha 
celebrat a grans ciutats com Madrid, 
Segovia, Valladolid, Saragossa, Pam-
plona, Tenerife o Barcelona. 
L’objectiu de l’Agile Open Spain és el 
de “promoure i compartir bones 
pràctiques en el desenvolupa-
ment de software, tant a nivell tèc-
nic com de gestió, i generar noves 

Santiago Pérez, el calderí d’excel·lent

Caldes acull l’Agile Open Spain

Santiago Pérez, alumne de l’INS Manolo Hugué, és el calderí amb la qualificació més alta a les PAU 2018.> I. HIJaNO

L’inici de la jornada viscuda divendres passat.> @agileopenspain

SELECTIVITAT | QUALIFICACIONS

EmPRESA | AOS 2018

el 98% dels alumnes de la vila han aprovat els exàmens de les Pau

L’acte dedicat al món del software va reunir 250 professionals

L’ no han superat la Selectivitat. 
Amb una nota de tall de 13,46 res-
pecte a la qualificació màxima de 14 
punts, Santiago Pérez té accés a un 
ampli ventall d’estudis universitaris 
i finalment ha optat per Biomedici-
na: “No em vaig decidir fins farà 
uns dos mesos, quan em debatia 
entre medicina i infermeria. Fi-
nalment, vaig optar per biomedi-
cina, tot valorant les sortides pro-
fessionals i l’amplitud de temes 
que abasta, així com el món de la 
investigació”, comenta Pérez. Les 
PAU són uns exàmens generalment 
mot temuts pels joves estudiants, ja 
que es juguen en pocs dies una qua-
lificació final que els permetrà tenir 

idees i innovacions relacionades 
amb el sector”, exposen des d’Agi-
le Vallès. Així doncs, els professio-
nals assistents van poder actualit-
zar coneixements en el marc d’un 
esdeveniment family-friendly, on un 
dels seus valors diferencials és el po-

accés als diferents estudis univer-
sitaris. “Ens van comentar que 
els exàmens del 2017 van ser fà-
cils, i per això vam deduir que en-
guany serien més complicats”, se-
guia explicant el calderí, qui afegia 
que “veient la nostra preocupació, 
els professors amb qui parlàvem 
pronosticaven que ens semblari-
en més senzills del que pensàvem 
prèviament”. Tot i això, Pérez co-
mentava que l’experiència ha estat 
força dura: No m’agradaria repe-
tir l’experiència!”. Atès l’èxit en la 
qualificació final, Pérez també agra-
eix la dedicació dels seus professors, 
en especial de “la Chelo, la mestra 
de castellà, que m’ha ajudat molt”. 

tencial de les converses entre passa-
dissos i la facilitat de networking. No 
obstant això, a l’AOS 2018 també hi 
ha hagut temps per a l’esbarjo. La 
colla de Castellers de Caldes va ofe-
rir un divertit taller de castells que 
no va deixar indiferent cap assistent.
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Dimarts passat, el regidor de Turisme i Thermalisme, Isidre 
Pineda, acompanyat de tres mans innocents –infants que van 
visitar l’establiment on es realitzava el sorteig– van repartir 
una trentena de premis en el marc de la vuitena edició de la 
campanya “Barris Antics. Molt per descobrir, molt per ofe-
rir”. Des del comerç “Carme, tes, cafès, xocolates i productes 
naturals”, totes les butlletes participants arran de les com-
pres realitzades en establiments del casc antic de Caldes al 
mes de juny, van ser agrupades per triar-ne 37 a l’atzar, més 
una darrera que correspondria a l’establiment local premiat, 
que finalment, va atorgar-se a l’Espiga d’Or.  Els premis han 
constat de paquets turístics per a dues persones, cadascun 
provinent dels muncipis adherits al programa.

COmERÇ | SORTEIG

L’Espiga d’Or guanya 
el 8è Barris Antics

Isidre Pineda i els seus tres ajudants durant el sorteig. > I. HIJaNO

SALUT | DEA

Més facilitats per ajudar a salvar vides 

Carné i Busquets mostrant el DEA situat a la plaça Moreu dimarts passat > I. HIJaNO

aquest any s’instal·laran 3 nous desfibril·ladors a les zones perifèriques

El 2014, Caldes es va convertir en una 
vila cardioprotegida arran de l’adqui-
sició de tres Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA), als que es van 
sumar tres més durant el 2017. Di-
marts passat, l’Ajuntament va comu-
nicar l’ampliació prevista de la xarxa 
d’aparells amb la instal·lació de tres 
aparells més ubicats, en aquest cas, 
als barris perifèrics de Can Rega-
sol, Font dels Enamorats i Torre Ne-
grell. Els DEA són aparells que pro-
porcionen assistència en el menor 
temps possible en casos d’una emer-
gència d’aturada cardíaca. Per això, 
els desfibril·ladors funcionen les 24 
hores i es poden fer servir sense for-
mació prèvia: “És important saber 
que qualsevol persona pot utilit-
zar aquests aparells. Són molt fà-
cils d’accedir i posar-los en funcio-
nament”, deia Núria Carné, regidora 
de Comunicació i Informació Ciuta-
dana. De fet, “són màquines molt 
intel·ligents que ho fan pràctica-
ment tot, són mòbils i, fins i tot, de-
tecten si el cas es tracta d’un atac 
de cor en què pugui ser necessària 
la descàrrega”, explicava Josep Bus-
quets, de Busquets i Bellavista SL, els 
quals han mediat amb la Fundació 

Barcelona Salut per a la instal·lació 
del DEA de la plaça Moreu. La ubica-
ció dels DEA respon a una planifica-
ció estratègica en funció de la quan-
titat d’afluència de persones i factors 
de risc a partir una aturada cardía-
ca. En aquests moments, la ciutada-
nia té accés a set aparells ubicats a 
El Farell, Els Saulons, la zona espor-

tiva Les Cremades, la plaça Catalu-
nya, la plaça de la Font del Lleó, la 
plaça Moreu i la zona esportiva Bu-
garai. Tot i que no es requereixen co-
neixements previs per poder utilitzar 
els DEA, l’Ajuntament novament oferi-
rà cursos gratuïts a partir de la tardor, 
disponibles per a totes aquelles perso-
nes en saber-ne el funcionament. 
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La segona campanya de recollida d’aliments de l’any ha tingut lloc els dies 6 i 7 de juliol. > aJuNtameNt De caLDeS

8.000 kg d’aliments per al Rebost Solidari

Els dies 6 i 7 de juliol va tenir lloc 
la segona campanya de recollida 
d’aliments de l’any, organitzada per 
l’Ajuntament de Caldes i les enti-
tats locals que gestionen el Rebost 
Solidari (Creu Roja i Càritas), amb 
la col·laboració de les dues esglési-
es evangèliques i de Rotary Club. 
La convocatòria solidària d’aquest 
mes de juliol ha sumat 8.000 qui-
lograms d’aliments que es destina-
ran, íntegrament, a famílies usuàri-
es del Rebost Solidari, tot atenent 

SOLIDARITAT | RECOLLIDA D’ALIMENTS

125 famílies, les quals representen 
al voltant de 370 persones, entre 
els mesos de gener i juny d’aquest 
any. Tot i rebre aliments per part 
del programa FEAD, el Banc d’Ali-
ments i les compres addicionals del 
consistori calderí, els recursos no 
són suficients per poder atendre el 
volum de famílies usuàries, per la 
qual cosa es fa necessària la orga-
nització de campanyes com aques-
ta i així incrementar l’entrada d’ali-
ments bàsics al Rebost de Caldes.   

un període en què, amb les esco-
les tancades, infants en situació de 
risc deixen de disposar d’un àpat 
diari garantit. Aquesta darrera 
campanya ha comptat amb la col-
laboració de 52 voluntaris, així com 
la participació dels supermercats 
Caprabo, Coaliment, Bon Àrea, 
Dia i Mercadona i els establiments 
Abel, Balneari Termes Victòria, 
Image Solutions i Òptica Montbui 
com a punts de recollida dels ali-
ments. El Rebost Solidari ha atès 

La campanya ha comptat amb la col·laboració de 52 voluntaris 

Dimecres passat, l’Ajuntament de la vila i Caldes Solidària celebraven 
la recepció institucional als 3 nens sahrauís i a les seves famílies d’aco-
llida, que aquest any participen en una nova edició de Vacances en Pau.  
Durant els mesos de juliol i agost, aquests infants tindran la oportunitat 
de sortir de les altes temperatures del camp de refugiats, accedir a una 
atenció sanitària general i gaudir d’una millor alimentació. 

COOPERACIÓ | VACANCES EN PAU

Tres famílies calderines acullen 
aquest estiu tres infants sahrauís

Els Serveis Funeraris de la Fundació Santa Susanna va rebre dijous pas-
sat el certificat de qualitat en compliment de la norma ISO 9001:2005. 
Gràcies a aquest reconeixement, els Serveis Funeraris se sumen als Ser-
veis d’Atenció Domiciliària –que van obtenir el certificat l’any passat–, i 
ara “s’està treballant per poder obtenir l’acreditació dels recursos 
sociosanitaris”, exposa la Fundació. Els Serveis Funeraris del Santa 
Susanna ja van rebre el 2017 el segon premi en la categoria “Transfor-
mació Social” que atorga La Confederació per tractar-se de l’única ins-
titució no lucrativa que presta serveis funeraris a Catalunya. 

Serveis Funeraris amb ‘Q’ de qualitat
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PSC Caldes de Montbui

aldes és un poble solidari i no ho diem nos-
altres, ho demostren amb fets els ciutadans 
i les entitats que participen, col·laboren i 
organitzen esdeveniments com el Recapte 
d’Aliments. Com sabeu, aquest mes de juli-

ol se n’ha fet un i és una de les grans campanyes que s’im-
pulsa des del Rebost Solidari d’Aliments.
Qui hi ha darrere del Rebost Solidari d’Aliments? Està ges-
tionat per l’Ajuntament i entitats locals com la Creu Roja 
i Càrites. També es compta amb la col·laboració voluntà-
ria de dues esglésies evangèliques (Paraula Viva i George 
Lawrence) i del Rotary Club. Què s’ha aconseguit en aques-
ta edició? 8.000 kg de productes de primera necessitat que 
es van entregar als supermercats Mercadona, Caprabo, 
Coaliments, Bon Àrea i Dia i també a l’Òptica Montbui, al 
Balneari Termes victòria, a l’Abel i a Image Solutions. En 
la recollida, hi van participar 52 voluntaris. Aquestes per-
sones són clau perquè sense elles no es podria fer i és in-
dispensable que cada cop en siguin més.
És molt important que el Rebost Solidari “no faci vacan-
ces” a l’estiu perquè la necessitat hi segueix sent. Aquest 
primer semestre de l’any, el Rebost Solidari ha atès unes 
388 persones (unes 132 famílies) i, tot i que es reben ali-
ments del Banc d’Aliments i de FEAD, a vegades no n’hi 
ha prou i des de l’Ajuntament (Acció Social) es fan com-
pres puntuals de productes amb un alt nivell proteic com 
carn i peix o productes d’higiene personal i de la llar per 
incorporar a la cistella.
La xifra d’usuaris ha disminuït, si ho comparem amb 
els anys de la crisi. Ara bé, hi ha un sector dels usuaris 
que està molt cronificat amb els quals es fan plans de 
treball personalitzats, amb un seguiment acurat que in-
clou una derivació a La Piqueta perquè puguin fer cur-
sos de formació i tinguin eines per afrontar la cerca de 
feina, per exemple.
Moltes gràcies a tots els que ho heu fet possible!

l patrimoni cultural és l’herència cul-
tural pròpia del passat d’una persona, 
mantinguda fins a l’actualitat i trans-
mesa a les generacions presents”. Des 
d’aquesta definició de diccionari par-

tim cap a un concepte que podríem considerar com una 
de les pedres angulars de la cultura catalana. Poques co-
munitats s’han esforçat tant al llarg de la història a per-
petuar dos elements clau en aquesta definició de cultura: 
preservar i transmetre.
La festa del foc i l’aigua; Escaldàrium, no pot prendre’s 
més seriosament aquestes dues missions. D’una banda, 
recull la crema de bruixes, aquest fosc passat del qual, 
sense haver-ne d’estar orgullosos, ens agrada recordar 
que ha format part de la població. Tampoc deixa enre-
re un dels elements més representatius del poble, l’aigua 
termal. Encara que es troben a faltar més referències al 
nostre passat romànic, no es pot deixar d’observar que la 
Godra fa tota la cara d’haver nascut de la mitologia roma-
na més profunda, tant conceptualment com visualment. 
Tots aquests elements del passat es combinen amb una 
tradició més contemporània, que és la del correfoc.
Tornant a la definició literària de preservar i transme-
tre, el segon dissabte de cada juliol Caldes de Montbui 
dona una lliçó magistral sobre patrimoni cultural, trans-
metent a generacions presents i futures les nostres ar-
rels més antigues i, perquè no, algunes no tan antigues, 
però ja tradicionals com és el sentir dels correfocs. Sem-
pre dins d’una convivència molt cívica. Aquesta festa de-
mostra que la diversió no ha de ser a costa de fer-ho pas-
sar malament als animals.

a pocs dies, el nostre grup municipal ha re-
gistrat una moció a l’ajuntament per a la mo-
dificació al nomenclàtor del nom de la plaça 
de l’Àngel pel de plaça 1 d’Octubre. 
El dia 1 d’octubre del 2017 va tenir lloc a 

Catalunya un referèndum d’autodeterminació que es va 
celebrar amb la ferotge oposició d’un Estat espanyol re-
pressor, que no va estalviar cap eina al seu abast per evi-
tar-lo. Va caldre un gran exercici de creativitat col·lectiva 
i la implicació de molts voluntaris i professionals de dife-
rents àmbits del nostre país per dur-lo a terme. 
L’Estat (i només l’estat), davant d’una acció cívica i pací-
fica d’una bona part de la població catalana, va desplegar 
un dispositiu policial d’extrema violència contra la ciuta-
dania que es trobava als col·legis electorals per exercir 
el seu vot i defensar el dret a sufragi. Tot i les càrregues 
policials (1066 ferits), més de dos milions de catalans van 
exercir el seu dret a vot convertint aquella jornada en 
una de les diades més importants de la història moder-
na de Catalunya. 
Aquella demostració d’empoderament popular ha provo-
cat una resposta totalment antidemocràtica dels poders 
fàctics de l’estat: un setge judicial sense separació de po-
ders contra els líders catalans (a la presó o a l’exili), per 
desarticular una opció política legítima. I l’aplicació de 
l’article 155, el causant un autèntic cop d’estat (aquest sí) 
contra l’autogovern i les institucions catalanes.
Caldes de Montbui ha de retre homenatge als fets de l’1 
d’octubre, als presos polítics i exiliats, als ferits i a tota la 
gent anònima que hi va posar el coll per defensar la de-
mocràcia. La plaça de l’Àngel ha esdevingut l’epicentre 
del poble per reclamar llibertat, democràcia i república. 
Creiem que el canvi de nom d’aquesta plaça permetrà 
que els greus fets que han succeït des de la tardor pas-
sada no s’esborrin mai de la memòria històrica i política 
del nostre municipi.

Plaça 1 d’octubre
PDeCAT Caldes de MontbuiERC Caldes de Montbui
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El Rebost Solidari d’aliments no 
fa vacances a l’estiu

Escaldàrium, festa del foc, 
l’aigua i la cultura

a molts anys que es discuteix el model de 
poble que volem. Un dels aspectes recur-
rents és el tema turístic. Per no anar més 
lluny, ja durant els governs encapçalats per 
la Montserrat Domènech i després amb els 

d’ERC, és repetitu el  debat sobre el model de poble tu-
rístic que ha de ser Caldes. I sempre es prioritza el tema 
termal. És cert que comptar amb l’aigua calenta d’una 
temperatura de les més altes d’Europa és un actiu que 
cal posar en valor. I cal explotar-lo, sempre que sigui en 
benefici col·lectiu.
Ara mateix, hi ha un projecte d’estació balneària a les Cre-
mades, a l’altra banda de la riera, que el govern municipal 
vol engegar. Amb la disfressa d’un procés participatiu (on 
no hi havia l’opció de dir no a fer-lo), es pretén travessar 
una de les línies vermelles de Caldes: travessar la riera 
és un punt de no-retorn, és una porta oberta a urbanit-
zar aquella zona. Una vegada començat, ningú ho podrà 
parar. Tenim l’espai de Can Rius que, ben gestionat, pot 
donar valor al projecte de vila termal.
La Via del Pintxo ha demostrat que hi ha altres alterna-
tives per difondre els actius de Caldes. Que s’hagin con-
sumit 22.000 pintxos en pocs dies dona idea del potenci-
al de Caldes en el seu aspecte gastronòmic. Tenim una 
oferta gastronòmica poc comparable amb altres llocs. És 
constant l’afluència de visitants atrets per la qualitat i la 
quantitat de l’oferta. L’Ajuntament hi ha posat el seu gra 
de sorra. La col·laboració publicoprivada, en aquest cas, 
ha funcionat.
No seria millor aprofitar els actius que ja tenim i dei-
xar-nos de grans i perillosos projectes megalòmans? 

ntenem que una de les finalitats del Ple Mu-
nicipal és arribar a ACORDS i l’obligació po-
lítica del Govern local és portar-los a terme 
amb la màxima diligència possible.
Les mocions són l’instrument polític fona-

mental de les entitats i dels grups polítics amb representa-
ció al consistori per sotmetre a la consideració del Ple pro-
postes o peticions per tal de millorar la vida de la ciutadania 
i donar resposta a necessitats o peticions de la població.
El compliment dels acords implica una oportunitat per 
millorar la qualitat de la democràcia en l’àmbit local i 
l’eficàcia en la gestió pública, tot això en benefici de l’in-
terès general.
A la pràctica, però, comprovem com gran part de les pro-
postes que treballem i han estat aprovades cauen en l’oblit, 
deixant sense efecte la feina, el debat i els acords aconse-
guits. Hom pot pensar doncs que les mocions no serveixen 
per a res: res més lluny de la realitat. Tenen una utilitat molt 
clara, tant en el seu vessant legal com per fixar la volun-
tat política del màxim òrgan de representació de la ciutat.
La majoria de les mocions aprovades no són de caràcter 
executiu, són de voluntats polítiques, o de reglamentació 
i funcionament municipal i aquestes sí que són atribuci-
ons legals del ple i són d’obligat compliment. 
Les mocions quan són aprovades es converteixen en actes 
administratius, dels quals el Govern local ha de garantir el 
compliment. Però ens trobem que  el nostre  Ajuntament 
no dóna compte als grups municipals ni a la ciutadania 
del seu grau de compliment. El fet de dilatar en el temps 
o desatendre l’execució de les mocions aprovades pot re-
percutir de manera negativa en el benestar col·lectiu i al-
hora, pot arribar a tindre altres conseqüències no desit-
jables com és el desinterès pels afers polítics.
La Corporació ha de respectar i complir els acords plena-
ris, és necessari, legalment exigible i és un acte de coherèn-
cia política, responsabilitat i respecte vers la ciutadania. 

l 28 de juny, als Països Catalans i arreu del món, 
és sinònim de lluita. És sempre una diada de 
lluita per prendre totes les eines al nostre abast 
per enderrocar els jous de l’odi. Referents no 
ens en falten per fer-ho. En la memòria tenim 

les dissidents sexuals i de gènere a Stonewall plantant cara les 
batudes policials, les trans encapçalant la primera manifesta-
ció per l’alliberament gai a Barcelona, les lesbianes visibles i 
sense por en tots els llocs on no se les esperava, les activistes 
dient que cap bus transfòbic passejaria amb tranquil·litat per 
les nostres ciutats... Lluitem contra el pinkwashing que tenyeix 
de rosa la discriminació, la militarització i el patiment de mol-
tes persones arreu del món i la persecució a les persones mi-
grades que s’acarnissa en el col·lectiu LGTBI. RECORDEM a 
totes aquelles que ens han precedit en la lluita per l’allibera-
ment LGTBI. Fem valdre la memòria de lluitadores, activistes 
i militants que forjant un teler de lluites obreres, feministes i 
populars van saber que l’alliberament sexual i de gènere calia 
que fos un eix present en totes i cadascuna de les reivindicaci-
ons per una societat justa i sense discriminació. EXIGIM po-
lítiques LGTB a tots els municipis. Impulsem un treball irre-
versible en l’àmbit municipalista que transformi les condicions 
d’existència de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals. A 
les escoles, contribuint a implantar plans pedagògics que posin 
de relleu la diversitat sexual i de gènere de la nostra societat; a 
la feina, combatent qualsevol rastre de discriminació; als car-
rers, convertint-los en espais de seguretat per a totes les per-
sones, omplint-los de referents visibles LGTBI, recuperant la 
memòria lluitadora, fomentant un esport on capiguem totes, 
o posant una mirada LTGB a les polítiques de salut de forma 
integral i transversal. Construïm un oci alternatiu inclusiu que 
no garbelli en funció de la classe i/o de la raça, que no col·labori 
amb el macroempresariat que precaritza les nostres vides...

28J. #Existim. Recordem, 
Exigim, Lluitem...

CUP- Som Caldes
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Termalisme o pintxos? Seguiment i execució
de les mocions 

PPC Caldes de MontbuiUnits per Caldes

* Aquest és l’escrit corresponent al Calderí del 5 de juny, 
perquè no hem disposat de l’actualitzat per a aquesta edició

* 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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Cap els 100 passant per Banyoles                       Casum, la recollida!

> Domènec Sánchez Riera  > Joaquim Campistron 

El passat dimecres 4 de juliol del 
2018  la junta de les Caminades 
de l’Esplai va organitzatzar una 
sortida amb destinació a la boni-
ca població de Banyoles.
A més de la bonhomia que carac-
teritza aquest grup, ens va acom-
panyar també climatològicament 
un dia esplèndid sense pal·liatius.
Per definir el viatge en quatre pa-
raules, redactaré en passat, enca-
ra que va tenir lloc ahir. Es tracta-
va de cobrir caminant el perímetre 
del llac (uns 8 km) passant, com 
es obvi, per l’església romànica del 
segle XII de Porqueres.
D’antuvi vàrem esmorzar en un 
berenador (en aquest cas “es-
morzador”) a tocar del llac. L’or-
ganització (i algun voluntari) van 
pagar les despeses de les begudes 
i/o vici adjunt sobretot en el dinar.
El valents de la colla, com s’ha 
dit, varen fer el recorregut resse-
nyat. Els del “sinó fos”, entre els 
que m’hi compto, vàrem arribar 
des del punt de sortida del vai-
xell turístic, enfront mateix del 
restaurant La Carpa de  l’Estany, 
on vàrem dinar, fins l’església es-
mentada i vàrem tornar pel ma-
teix camí (uns 3 km); a les 12:00 
salpàvem amb el vaixell per fer 
la volta a tot el llac. Com a curi-

Estiu del 1993: Comprovació direc-
ta, visual i personal de la crua rea-
litat sobre la situació de la societat 
romanesa que feia poc que s’havia 
pogut desempallegar d’una feroç 
i llarga dictadura. Al desembre 
d’aquell mateix any, colpits per la si-
tuació, sobretot als orfenats d’aquell 
país i moguts per les ganes de fer 
quelcom, per poc que fos, ens vam 
afegir a les recollides d’aliments que 
la ONG Compromís i Missió ja duia 
a terme a Barcelona i a algun altre 
lloc des de feia poc. 
Seria la primera vegada que a Cal-
des es faria una recollida d’aliments. 
No teníem ni idea de com fer-ho, 
però vèiem clar que ens hi havíem 
de posar. Assessorats i ajudats per 
un petit equip de voluntaris de l’es-
mentada ONG, la meva família i jo 
ens vam arremangar. El supermer-
cat escollit va ser Cooperativa 70, 
que avui és llogat al Caprabo. El dia, 
el dissabte 18 de desembre d’aquell 
any. La magra infraestructura que-
dava superada per les ganes i la vo-
luntat de ser agents d’ajut i empatia 
amb qui necessita que se li apropin. 
Romania era un país en bona mesu-
ra desconegut per la gran majoria de 
la gent, cosa ben diferent ara, ja que 
sovint se sent parlar romanès pels 
carrers de Caldes. La gent va confi-

ositat, sapigueu que les seves ai-
gües es renoven constantment, 
ja que la natura aporta 600 li-
tres per segon del preuat líquid 
des del seu fons.  Segons s’ex-
plica, la fondària màxima es de 
150 metres, si bé la veu popular 
diu que no s’ha pogut saber mai 
amb exactitud aquesta dada, hi 
ha una tradició que explica que, 
mentre un pagès feia l’arada, una 
veu miraculosa l’avisà  que tot 
allò quedaria inundat. Cames 
ajudeu-me, doncs, i al fons van 
quedar els ormeigs.
L’ànima “mater” (en aquest cas 
“pater”) de tot plegat ja sabeu tots 
qui és; en el cas que ens ocupa en 
són dos i, més concretament,  tota 
la junta a qui hem de felicitar, ja 
que tot , fins i tot el dinar, va es-
devenir un èxit . Com ja us podeu 
imaginar va haver-hi de tot, des de 
gresca i acudits fins a dolços cants 
festosos, aquest darrers responsa-
bilitat de qui també tots sabeu, i 
que, sense la seva pesadesa, de ben 
segur es perdria aquest senyal tan 
nostre d’identitat.
Res, que la vida de jubilat si 
aporta alguna cosa és (a més 
d’alguna xacra) més anys, però 
amb molta felicitat.
Apa, adeu i fins la propera.

ar en el que els explicàvem sobre la 
difícil situació del país en general, i 
dels orfenats en particular. El fet de 
que els integrants de Compromís i 
Missió érem els qui repartíem els ali-
ments i la roba directament als ne-
cessitats, contribuïa a donar credibi-
litat a l’acció humanitària i solidària. 
Vam recollir més de 800 kg de pro-
ductes alimentaris. No ens ho crè-
iem. Això ens va esperonar a conti-
nuar, i van fer anys de recollides, una 
al mes de juny i l’altra al desembre.
Si aleshores m’haguessin dit que 
arribaria el dia que s’haurien de 
fer pels de casa nostra, m’hi hauria 
rigut a la cara. Que fort! El fet és que 
ara em trobo revivint activitat i ex-
periències passades sense moure’m 
d’aquí. Ho faig amb ganes, però in-
dignat; i no m’entra al cap que hi hagi 
qui, després d’anys d’organitzar re-
collides, digui que està content de 
fer-ho. Pel que fa a mi, ho vaig tenir 
clar llavors, i ara encara més: tan de 
bo no hagués de tornar a ser solida-
ri en aquesta tasca. Diuen que amb 
el pressupost militar dels països n’hi 

hauria per satisfer la fam del món no 
sé quantes vegades. 
Aprofito l’avinentesa per fer públi-
ca –de bon rotllo– la meva opinió 
sobre algunes actuacions que esti-
mo sobreres, i que fins ara han tin-
gut poc ressò. S’hauria d’acabar amb 
tics que venen de lluny i encara do-
minen, sobre enfoc, estructures, ac-
cions i expressions que mostren els 
“regnes de taifes” amb què es porten 
a terme les recollides. Hem de par-
tir del fet que la plataforma de re-
collida de l’estiu duu el nom de Re-
bost Solidari; i la de l’hivern, Gran 
Recapte. Ara només m’ocuparé de 
les expressions visuals. D’acord que 
als cartells hi figurin els noms i els 
logos de les entitats organitzadores 
i/o col.laboradores, així com a les pa-
peretes informatives que s’entreguen 
a l’entrada dels establiments comer-
cials, però prou. Es tractaria de visu-
alitzar-se per motivar, i no per pen-
jar-se medalles. Jesucrist sempre 
partia d’aquests paràmetres, i Ell és 
el millor exemple a seguir per saber 
com s’ha d’actuar.
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Participants a la dansa de la invocació al pas del pal·li i una de les tempestes d’aigua de l’Escaldàrium. > J. Serra

FOtOgaLerIa a: www.caLDerI.cat

L’escaldàrium 2018 aconsegueix convertir l’aparcament de Les cremades en un espai de 
caliu, eufòria i tradició. més de 5.500 assistents van voler viure el naixement de l’aigua termal

La Festa del Foc i 
l’Aigua supera l’entorn

TRADICIONS | ESCALDÀRIUM

Escaldàrium  ho ha 
tornat a fer, ha acon-
seguit que Caldes de 
Montbui tingui una 
celebració d’estiu que 

els calderins s’estimin tant o més 
que la Festa Major. Més d’una vin-
tena d’actes previs van servir per 
escalfar motors des de principis de 
juliol. Les entitats de la vila termal 
un altre any han mostrat el seu com-
promís amb la Festa del Foc i de l’Ai-
gua proposant activitats en home-
natge a la pugna entre el bé i el mal.

El vermut del foc i l’aigua, a 
càrrec de l’ateneu Molí d’en Ral, 
dissabte, va ser una de les nove-
tats, a banda de la reubicació de 
diversos actes a causa de les obres 
a la plaça de la Font del Lleó. El 
Projecte Escaldàrium, l’Escumà-
rium i la Cultura amb l’Escaldàri-
um van tornar a fer ple, com actes 
previs tradicionals: Sara Granés 
va escenificar la llegenda del nai-
xement de l’aigua termal de mane-
ra que ho van poder comprendre 
petits i grans; el Ball de Gegants 
i els Escaldats van fer actuacions 
picant l’ullet a la lluita entre el bé i 
el mal amb elements com bombo-
lles de sabó i pistoles d’aigua, i el 
Ball de Bastons es va encarregar 
d’impressionar el públic amb tor-
xes de foc i una carretilla en l’exe-
cució del seu ball exprés per a la 
festa Foc i Aigua.

Ara bé, l’acte estrella i clau 
per preparar als vilatans per l’Es-
caldàrium ha estat sens dubte el 
judici i execució de les Bruixes di-
vendres al vespre. L’escenificació 
d’un assassinat injust de dones 
bones i sàvies el 1619 motivat per 
la ignorància i la repressió va ex-
plicar perfectament la llegenda del 
Foc i de l’Aigua. Aquest any es va 
fer sota el pont romànic, un entorn 
idoni per representar els rituals de 
les joves i ple de màgia, accentuada 
per la gran interpretació tant de les 
bruixes, com del poble, com dels ta-
balers, com de les narradores-can-
tants, sublims. L’acte va rebre més 
públic que mai, que va entendre de 
la millor de les maneres la denún-
cia i reivindicació que vol ser l’Es-
caldàrium: cada segon dissabte de 
juliol les dones mortes injustament 
tornen a la vila que les va condem-
nar per recordar per aquest fet no 
es pot repetir mai més.

Enguany la Festa del Foc i 
de l’Aigua ha tingut un rerefons 

L’Escaldàrium 2018
ha estat el més reivindicatiu i feminista 
amb l’estrena d’un punt lila i el context 
del judici i execució de les Bruixes

L’aparcament
de Les Cremades va poder deixar de 
ser fred per una nit gràcies al Ball de 
Diables, l’Orquestra de Foc, els Bombers 
Voluntaris i la motivació dels assistents

La 24a festa
del Foc i de l’Aigua va viure la millor 
encesa de la Godra

més reivindicatiu i feminista que 
en les altres edicions. Es va habi-
litar un punt lila amb la campanya 
No és no, a Caldes festes lliures de 
sexisme; l’avantsala d’un proto-
col contra agressions sexistes de 
l’Ajuntament i Caldes Feminista. 
L’objectiu era posicionar Caldes de 
Montbui contra tot tipus de coacci-
ons i agressions de gènere, fet que 
es va dur a terme amb èxit, ja que 
el p unt lila només va atendre algu-
nes incidències lleus.

En sonar l’última campana-
da de les dotze, dissabte 14 de juli-

marta Puigdueta

L’

Gemma Casamayor, directora de 
l’Escaldàrium 2018, ha valorat així 
la festa: “El resultat de tants i 
tants mesos de feina ha valgut 
la pena, el poble s’ha fet seva la 
festa i això ens omple d’orgull”.

Per a la Comissió Escaldàri-
um ara comencen els dies de valo-
ració, anàlisi i reflexió, tot per fer 
de cada edició una festa millor. Ca-
samayor ha definit el muntatge de 
l’espectacle d’enguany com el més 
ràpid: “A les vuit del vespre de 
dissabte ja ho teníem tot a punt i 
només volíem començar”. Tot i els 

ol l’aparcament de Les Cremades 
va esdevenir un entorn màgic, sa-
grat i transcendental. L’amplitud 
de l’espai va permetre els més de 
5.500 assistents gaudir d’una visió 
fantàstica del correfoc, el correai-
gua i l’espectacle de música en di-
recte per 24è any consecutiu.

El Ball de Diables va tor-
nar a organitzar el gran especta-
cle compost per nou danses: sis 
de foc, en què els assistents ba-
llaven sota una tempesta d’espur-
nes del Mal, i tres d’aigua, en què 
saltaven sota els aquàtics del Bé. 

dubtes que generava la nova ubica-
ció, va quedar clar que la festa llueix 
i lluirà sempre encara que no sigui a 
plaça. “L’encesa de la Godra va ser 
una de les millors, es van desenvo-
lupar tres fases perfectes, fruit de 
la gran tasca i coordinació de la 
colla i la renovació de tot l’entra-
mat elèctric” ha afirmat la direc-
tora de la Festa del Foc i de l’Aigua 
2018 amb satisfacció.

També va ser aclamada l’Or-
questra de Foc, amb Abel Batlles 
com a director d’onze músics: bate-
ria, baix, percussió, guitarra elèc-
trica, teclats, violí, flauta travesse-
ra, clarinet, gralles, tenora i flautes 
de bec, gairebé tots membres de la 
formació des de la primera edició. 
Batlles ha valorat molt positivament 
l’acte i l’ha definit com “un privilegi 
molt emocionant. El fet de poder 
tocar amb l’espectacle de foc i 
d’aigua davant de milers i milers 
de persones cantant a ple pulmó 
totes les cançons de les danses”.

Al parc de Can Rius hi va 
haver una pantalla per poder 
seguir l’espectacle en directe 
i food trucks per fer un mos fins 
a altes hores de la matinada. El 
Post Escaldàrium, en paraules de 
Gemma Casamayor “va voler ser 
el màxim d’inclusiu possible amb 
un grup de versions com l’Or-
questra de Mitjanit i els DJ Gra-
vity Riders”.

S’acaba l’Escaldàrium  2018 
però després de Festa Major els or-
ganitzadors ja començaran la pre-
paració de la Festa del Foc i de l’Ai-
gua 2019. Aquest any l’antelació és 
més necessària que mai, ja que la 
pròxima edició serà la dels 25 anys 
de l’espectacle.

De moment, el Ball de Diables 
ja ha tirat endavant un projecte de 
micromecenatge per al finança-
ment de la gravació i edició d’un 
CD amb la música de l’Escaldàri-
um de Cambra, que es compon de 
versions de les danses per a grup 
instrumental acústic i de petit for-
mat i que s’interpreta en directe. 
L’objectiu és posar-lo a la venda co-
incidint amb l’aniversari del quart 
de segle de la festa.

En definitiva, malgrat el canvi 
d’ubicació, tot i el fet de perdre el 
romanticisme i el misticisme de la 
plaça de la Font del Lleó, res ha im-
pedit que els calderins i visitants 
d’arreu hagin viscut amb la inten-
sitat de sempre aquesta festa de foc 
i d’aigua que Caldes de Montbui ja 
s’ha fet tota seva.
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es consolida el cicle de música de petit format de la vila termal amb 
la programació de figures emergents i artistes consolidats

Aquest divendres dia 20 de juliol 
engega la tercera edició del Fes-
tival Molí de l’Esclop, una excu-
sa perfecte per gaudir de les nits 
d’estiu en un entorn immillorable 
amb música d’autor i unes propos-
tes gastronòmiques preparades per 
a l’ocasió pel Balneari Termes Vic-
toria. La novetat d’enguany són els 
dobles concerts. El primer l’oferi-
rà l’empordanès Pau Blanc a les 
21.30 h i serà l’encarregat d’inaugu-
rar el festival amb un concert amb 
ritmes de blues, folk i el pop-rock 
que segur que en són protagonis-
tes. Blanc presentarà el seu primer 
treball discogràfic, Jou, on descar-
rega de manera metafòrica el pes 
que duu dins seu i l’esforç que li ha 
suposat treure aquest primer disc, 
en què s’ha pogut expressa a tra-
vés de la música i de les lletres. En 

els directes, Pau Blanc transmet el 
seu treball als espectadors de ma-
nera propera, amb humor i buscant 
la complicitat del públic. Les can-
çons d’aquest primer disc parlen 
d’amor, d’humor, de sàtira i també 
de crítica social i política. El segon 
concert, a les 22.30, anirà a càrrec 
de Xarim Aresté i la seva banda. 
Aresté és una de les cares més co-
negudes dels nostres escenaris, tot 
i que manté intacte el seu enigma. 
Ha tocat amb els artistes més res-
pectats (de Josele Santiago a Maika 
Makovski, passant per Pascal Co-
melade), però actualment posa tot 
l’èmfasi en el seu projecte més per-
sonal. Amb l’anterior disc, La rosa-
da, va rebre el reconeixement en 
forma de premis: l’Altaveu, el Cer-
verí i l’Enderrock de la crítica al 
millor disc de pop-rock de l’any. En 

mÚSICA | CICLE DE CONCERTS

Tot a punt per la 3a edició del 
Festival Molí de l’Esclop

aquesta ocasió presentarà Polinèsi-
es, un viatge per un univers alhora 
íntim i col·lectiu en què cada cançó 
és una illa formada per mil illes di-
ferents. Dissabte dia 21, la segona 
jornada del festival començarà a les 
21.00 h amb la cantant i composito-
ra Gessamí Boada, que presenta-
rà el seu àlbum debut, amb temes 
propis en català i anglès, White Flo-
wers. A les 22.30 h del mateix dis-
sabte, la figura consolidada de Joan 
Dausà oferirà al públic calderí la 
presentació del seu darrer treball 
Ara som gegants. Després d’una 
aturada de tres anys que li ha ser-
vit per digerir l’èxit aconseguit amb 
el seu àlbum Jo mai mai i el reco-
neixement amb un premi Gaudí per 
la BSO de la película Barcelona nit 
d’estiu, ara Dausà aposta definiti-
vament per la seva vocació musical 

publicant un disc optimista i positiu 
que des de la seva estrena el passat 
13 d’abril ja s’ha guanyat el favor de 
la crítica i el públic.
L’últim cap de setmana de juliol es 
podran veure els últims concerts 
de l’edició d’enguany del festival. 
El divendres dia 27 començarà a 
les 21.00 h amb l’artista calderina 
Esther Condal i podrem escoltar un 
repàs de la seva trajectòria musical 
i ens deixarà entrar ,a través de les 
seves composicions, al seu univers 
personal. Per acabar la jornada de 
divendres l’osonenc Guillem Roma 
oferirà una proposta original que 
fuig d’etiquetes i patrons i que ha 
crescut amb una gran força fent-se 
un camí amb veu pròpia. Les influ-
ències de la música llatinoamerica-
na i els sons mediterranis conviuran 
amb elegància i amb l’espontaneï-
tat d’un directe enèrgic i participa-
tiu. L’última oportunitat per viure 
aquest festival serà dissabte dia 
28 a les 21.00 h, on l’artista calde-
rí Luis Robisco, que s’ha convertit 
en una de les gran revelacions de 
la música espanyola presentarà el 
seu àlbum Camino, un disc que fu-
siona el flamenc amb ritmes com el 
jazz, el llatí i la samba. Una actuació 
molt recomanable per gaudir de les 
virtuoses mans de Robisco a la gui-
tarra. Aquest tercer Festival Molí 
de l’Esclop tancarà amb l’actuació 
de Judit Nedderman a les 22.30 h , 
en què podrem escoltar peces del 
seu últim disc, Nua, el seu tercer 
disc en solitari, en què, tot i la seva 
joventut, Nedderman es presenta 
més madura cantant i compartint 
les seves vivències de manera sin-
cera i sense reserves.
Si el temps canvia a última hora i 
la pluja fa acte de presència durant 
els dies de festival, l’organització 
ha previst fer els concerts al Casi-
no de Caldes, c/ Forn, 15.

Des del 8 de juny i fins al 7 de juliol, 18 establiments van participar a 
les XV Jornades Gastronòmiques de les Cireres. La cirera calderina 
va ser el fil conductor amb què restauradors, fleques i gelateries van 
oferir propostes gastronòmiques amb la cirera calderina com a pro-
tagonista. Els sopars concert que s’han pogut gaudir durant aquestes 
jornades en els restaurants calderins Festuk Cafè, Robert de Nola, 
El Remei, Balneari Broquetas, Canfanga, Fika Brunch, Na Madrona 
i La Domus han exhaurit totes les places durant aquestes vetllades 
en què s’han fusionat creacions amb tocs de cireres i actuacions de 
música en directe. Algunes de les creacions que s’han pogut degus-
tar han estat gaspatxos de cireres i síndria amb menta, croquetes de 
tres formatges amb crema de cireres i granissats de vermut i cire-
res, acompanyats de ritmes musicals com el jazz, el blues, el gospel, 
el flamenco chill, el pop rock o la música clàssica.

Amb el cicle Memòria i Acció i Memòria i Veu es realitzaran les úl-
times propostes de la REMIAU. Els dies 20 i 27 de juliol, el Safareig 
de la Canaleta acollirà Fer net, una performance col·laborativa a càr-
rec d’Historietes Exemplars i en què recomanen portar tovallola. Per 
últim, el divendres 27 de juliol Vedo una voce, una performance d’Om-
belico di Mondo, serà l’encarregada de finalitzar aquest cicle cultural 
que té per objectiu convertir l’espai públic en plataforma d’interacció 
i diàleg entre el lloc, l’obra, l’artista i l’espectador. Totes les propostes 
que s’han presentat durant la REMIAU s’han creat específicament 
per a l’espai on s’han de representar amb l’objectiu d’apropar els es-
pais patrimonials de Caldes a través de diferents intervencions ar-
tístiques. La memòria ha estat el concepte que ha unit les diferents 
instal·lacions artístiques i les perfomances que s’han programat per 
aquesta edició.

CIRERES | XV JORNADES GASTRONÒMIQUES PERfORmANCE | ThERMALIA

Sopars concert al voltant de la cirera Últimes propostes de la REMIAU’18

PAU BLANC · 20/7 · 21 h

XARIm ARESTE · 20/7 · 22.30 h

GESSAmÍ BOADA · 21/7 · 21 h

JOAN DAUSà · 21/7 · 22.30 h

ESThER CONDAL · 27/7 · 21 h

GUILLEm ROmA · 27/7 · 22.30 h

LUIS ROBISCO · 28/7 · 21 h

JUDIT NEDDERmANN
28/7 · 22.30 h

CONCERTS

Gemma Humet amb l’actuació que va tancar la segona edició del festival l’any passat. > I. HIJaNO
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La nedadora Màster del Club Natació de Caldes, Natàlia Pocull, va par-
ticipar en el seu primer Campionat d’Espanya Màster de Natació que va 
tenir lloc a la ciutat de Reus, al CN Reus Ploms, els dies 6 i 7 de juliol. En 
el marc del campionat, Pocull va debutar i va obtenir la destacada quar-
ta posició en la categoria +35, aconseguint rebaixar quatre segons la seva 
marca personal en la prova dels 200 metres esquena, i dos segons més en 
la prova dels 100 metres esquena. 

Pocull s’estrena en el Campionat Màster

L’stage d’estiu de wePro Basketball s’estableix a la Vila per formar jugadors per a l’elit

ls campus  són ja els clàs-
sics de l’estiu: no hi ha 
gairebé cap club que no 
tingui el seu. Les perso-
nalitats del món de l’es-

port sovint posen el seu nom a estades 
estiuenques per atraure més esportis-
tes, tot i que poques són les vegades 
que aquests són els principals prota-
gonistes. No és el cas del WePro, un 
campus de bàsquet que no està diri-
git a la majoria dels esportistes, sinó a 
aquells que formen part de l’elit i que 
volen dirigir la seva carrera esportiva 
cap al professionalisme. Per la seva pri-
mera estada d’estiu han escollit Caldes 
de Montbui, gràcies a la capacitat de 
les instal·lacions i l’allotjament.
A l’Internacional Basketball Camp de 
WePro només han estat 34 els juga-
dors de bàsquet que han format part 
del primer stage de final de tempora-
da. “Teníem un màxim de 36 places i 
finalment només hem escollit 34 ju-
gadors. Hem deixat fora moltes peti-
cions, ja que busquem un perfil de ju-
gador de nivell” explica el tècnic Raúl 
Jodra, un dels impulsors de la iniciati-
va. “Des de fa un temps, juntament 
amb el Boris Ballibrea, volíem crear 
un campus junts d’aquesta mena. Ha-
víem treballat junts en molts, però 
la idea era crear un diferent. Tení-
em molt clar que l’havíem d’enfocar 
al rendiment amb algunes premis-
ses” afegeix.
A banda del rendiment, els dos tèc-
nics el van dirigir a un perfil de juga-
dors amb una bona base de coneixe-
ments tàctics, una alta autoexigència 
i un grau de responsabilitat alt. Això 
va derivar en un reduït grup de juga-
dors provinents de tota la geografia es-
panyola i europea. Tot i coincidir amb 
torneigs d’estiu en què els jugadors in-
ternacionals són amb les respectives 
seleccions, un grup de 34 jugadors de 
molt nivell es va ajuntar al pavelló del 
Bugarai i al de Les Cremades per per-
feccionar el seu estil. Els grups eren de 
U13-14 (infantil), U15-16 (cadet) i U17-
18 (júnior), en què no més de 12 juga-
dors per categoria es nodrien dels co-
neixements del cos tècnic. Jugadors de 
l’UCAM Múrcia, Tecnyconta Saragos-
sa, de les Illes Balears, de La Rioja, ca-
talans o suecs, entre d’altres, van com-
pletar aquesta primera convocatòria.
“Teníem molt clar que el més impor-
tant pel campus era trobar un equili-
bri entre les instal·lacions esportives 
i les de descans. En aquest aspecte no 
podia ser un campus a l’ús, ja que ne-
cessitàvem un descans adequat pels 
jugadors, per evitar el risc de lesions 
i poder descansar correctament” ex-
plica Jodra, justificant el perquè van 
escollir Caldes per aquesta tecnifica-
ció. “El CN Caldes ens va facilitar 
molt les coses i el Balneari Termes 

Un campus enfocat a 
l’excel·lència a Caldes

E
Albert San Andrés

Victòria ens ha tractat molt bé i amb 
molta predisposició des del princi-
pi” afegeix.
Luís Arbalejo, director tècnic del cam-
pus –a banda d’exdirector de pedrera 
del Saragossa– ha estat una de les bases 
més importants del campus. Esportiva-
ment els nou tècnics presents a l’stage 
–preparadors físics, entrenadors i fisio–
es recolzen en la figura d’un mirror-
player, que aquest any era el jugador 
de la lliga sueca, el català Guim Expósi-
to. “Aquest jugador no només entrena 
amb infantils, cadets i juniors, sinó 
que a més comparteix experiències, 
els aconsella, etc., i dona molta credi-
bilitat a la feina de l’entrenador i un 

“Teníem molt 
clar que el més 
important pel 
campus era trobar 
un equilibri entre 
les instal·lacions 
esportives i les de 
descans”

Raúl Jodra
tècnic superior de 
bàsquet i un dels 
impulsors de la 
iniciativa

BàSqUET | INTERNACIONAL BASkETBALL CAMP

gran exemple a la resta de jugadors”. 
Fora de la pista, Expósito també fa vida 
amb els jugadors que poden nodrir-se 
dels seus coneixements esportius. Des 
de WePro també es dóna prioritat a un 
“pla b”, ja que es posa una atenció espe-
cial a la importància dels estudis i s’en-
senya la realitat del jugador professi-
onal de bàsquet, que en la major part 
dels casos està molt allunyada de les es-
trelles més mediàtiques.
Més enllà de l’aspecte esportiu pròpi-
ament dit, el campus també coordina 
sessions al balneari amb xerrades dels 
tècnics i d’algun coach com el cas del 
Jordi Diz que, com explica, “crec que 
amb les xerrades puc ajudar al crei-

Grans resultats dels calderins 
en el Tricircuit d’Amposta
Durant el cap de setmana del 30 de juny i 1 de juliol, sis tri-
atletes del CN Caldes van competir en el Tricircuit d’Am-
posta en les diferents modalitats de triatló. D’una banda, i 
en la prova Half de l’1 de juliol, Jonathan Castillo va classi-
ficar-se en la 25a posició amb un temps de 4:46:38, i Toni 

Vidal va finalitzar la prova amb un temps de 5:26:13 i va 
quedar en la 57a posició en la classificació general. A la 
prova Short celebrada el mateix diumenge, hi va partici-
par el triatleta Raúl Silvestre, qui va quedar en 19a posi-
ció amb un temps de 2:19:02. Finalment, i en la prova de 
distància Olímpica celebrada el 30 de juny, Daniel Fer-
nández va classificar-se en 34è lloc, Jesús Martín ho va 
fer en 55é lloc i, finalment, Natàlia Pocull va classificar-se 
en 89è lloc en la general i 11a en la categoria femenina.

Foto de família de jugadors i cos tècnic de l’Internacional WePro Basketball posant al pavelló Municipal Les Cremades durant l’stage. > ceDIDa wePrO

xement personal i motivar-los per 
intentar superar-se en el seu dia a 
dia. Tots podem anar més enllà, tots 
podem alleugerir o solucionar els 
problemes amb una actitud positiva: 
tots som capaços de prendre cons-
ciència i d’aprendre per continuar 
creixent”. Els jugadors van canviant 
les dinàmiques diàriament, amb xerra-
des de dinamitzadors com Richi Serrés 
–coach del FC Barcelona B de futbol– o 
els mateixos Arbalejo i Expósito.
Un campus on el nivell d’implicació 
d’organitzadors i participants és es-
pectacular, aterrant a Caldes gràcies 
també a l’alt nivell d’instal·lacions, tant 
esportives com hoteleres.
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La jove nedadora d’infantil, Ainhoa Campabadal, disputant aquest Campionat d’Europa. > ceDIDa

Campabadal en el programa olímpic del 2020

Ainhoa Campabadal Amezcua, la jove neda-
dora del Club Natació de Caldes que actu-
alment entrena al Centre d’Alt Rendiment 
de Sant Cugat del Vallès, va participar en el 
Campionat d’Europa Júnior celebrat a Hel-
sinki (Finlàndia), tot i ser encara nedado-
ra de la categoria infantil, durant la darrera 
setmana. El gran debut es va traduir en la 
prova dels 100 metres lliures, en què Cam-
pabadal va aconseguir la seva millor marca 
personal amb un temps de 56:74. La gran fita 
va significar, també, la millor marca catalana 

NATACIÓ | CAMPIONAT D’EUROPA JúNIOR

El dissabte 30 de juny va tenir lloc el Cam-
pionat de Catalunya Open d’Aigües Obertes 
des del Port de Barcelona, una intensa prova 
que consta de cinc quilometres de natació a 
mar obert i en què, per equips, el CN Caldes 
va proclamar-se Campió de Catalunya a la 
classificació general. Individualment, les mi-
llors marques dels nedadors i nedadores del 

club calderí van ser per Elsa Sánchez, en la 
categoria infantil, amb la medalla d’argent i 
Lucia Romero amb la de bronze. En la cate-
goria júnior, Marc González va classificar-se 
en 6a posició i el seu company Adrià Soriano 
va fer-ho en la 7a posició. D’altra banda, i en 
la categoria Màster +55, la calderina Mercè 
Puigdueta va aconseguir la medalla d’argent. 

AIGÜES OBERTES | CN CALDES

L’equip calderí es proclama Campió de Catalunya

Marc Giménez, al centre de la imatge, serà el director esportiu del CF Caldes.  > t. caNYameraS

El CF Caldes té nou organigrama esportiu 

El CF Caldes viurà importants canvis en 
l’organigrama esportiu de cara a la tempo-
rada que ve. La marxa dels coordinadors 
que hi havia fins ara, Roger Castellvell com 
a responsable de futbol 7 i Quim Ruiz com 
a encarregat de futbol 11, és un dels mo-
tius pels que el club de la vila termal rees-
tructurarà el seu equip tècnic. D’aquesta 
manera, Marc Giménez, fins ara assessor 
esportiu, passarà a ser el director. David 
Escobar, que ja havia exercit de coordi-
nador en anteriors etapes, coordinarà els 

fUTBOL  | 1R EQUIP

dels 15 anys i, superant la marca mínima, la 
nedadora ha entrat en el programa d’entre-
naments i campionats ESP-2020 gestionat 
per la Federació Espanyola de Natació. No 
només amb això, la nedadora va seguir su-
mant bons resultats en les següents proves 
disputades en el campionat: La 14a posició 
en la prova dels 100 metres lliures; la 8a po-
sició en la final de la prova dels 4x100 me-
tres lliures mixts, i la 5a posició en la prova 
del relleu 4x200 metres lliures, que va tenir 
lloc durant l’última jornada del campionat.  

equips d’escoleta, benjamins i prebenja-
mins. Un altre tècnic que torna és el fut-
bolista del primer equip Marc Ortega, en-
trenador l’any passat del prebenjamí A, 
que ara exercirà de coordinador d’alevins i 
infantils. José Parrón serà l’encarregat de 
supervisar cadets i juvenils. D’altra banda, 
el primer equip ja té tancats els amisto-
sos d’una pretemporada que comença el 9 
d’agost i jugarà el primer dels cinc partits 
de preparació el 10 d’agost a casa contra 
el Llefià. > Toni Canyameras

El pròxim divendres 28 de setembre se ce-
lebrarà la VII edició de la Nit de l’Esport 
2018, l’esdeveniment bianual que reconeix 
els mèrits esportius de persones i entitats 
de la vila, organitzat des de l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui. Fins al 23 de juliol 
és obert el període en el qual la ciutadania 
calderina pot enviar les seves propostes 
de candidats i candidates a rebre el reco-
neixement esportiu, persones que hagin 
assolit mèrits en la seva carrera esportiva 
durant els anys 2017 i 2018. Les candida-
tures presentades a través dels suggeri-
ments de la ciutadania es valoraran a tra-
vés de la votació oberta del 25 de juliol a 
l’11 de setembre. Paral·lelament a aques-

ta via, també es rebran possibles candi-
datures a través de les entitats esportives 
i des de la Comissió de la Nit de l’Esport 
2018, formada per regidors i regidores de 
l’Ajuntament  de Caldes i representants 
dels mitjans de comunicació locals. 
Els suggeriments que es creguin oportuns 
poden adreçar-se a través de tres vies: 
Enviant el formulari que és disponible al 
web https://goo.gl/forms/cT5NmhkLvoE-
42Oxm1; enviant aquest mateix formulari 
per correu electrònic (a esports@caldes-
demontbui.cat) o lliurant-lo presencial-
ment i en format paper a l’Oficina d’Aten-
ció a la Ciutadania de l’Ajuntament de 
Caldes de Montbui. 

CERTAmEN | NIT DE L’ESPORT

Preparació de la festa de reconeixement als 
mèrits esportius assolits el 2017 i 2018
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EXPOSICIONS 
Projecte “Viu la riera”
Fins al 7 de setembre.
Exposició itinerant del projecte 
“Viu la riera” que recorre, 
aigües amunt, els municipis 
riberencs de la riera de Caldes.
Lloc: Biblioteca de Caldes 
Organitza: Viu la Riera

 juliol
  DIMECRES 18

07.30 h · SORTIDA
Sortida a la Font del Castell 
de Castellterçol
Org.: Caminades de l’Esplai

  DIVENDRES 20
20 h · REmIAU
Lloc i Organitza: Museu Ther-
malia 

21 h · fESTIVAL
mOLÍ DE L’ESCLOP 2018
Concert de Pau Blanc
Lloc: Plaça Molí de l’Esclop
Organitza: Festival de Música 
Molí de l’Esclop i Ajuntament de 
Caldes de Montbui

22.30 h · fESTIVAL 
mOLÍ DE L’ESCLOP 2018
Concert de Xarim Aresté
Lloc: Plaça Molí de l’Esclop
Organitza: Festival de Música 
Molí de l’Esclop i Ajuntament 
de Caldes de Montbui

  DISSABTE 21
18 h · CASTELLERS
Actuació de la Bolera amb els 
Escaldats acompanyats de les 
colles castelleres de Cornellà i 
de Sabadell.
Lloc: Plaça Moreu, Caldes
Organitza: Escaldats de Caldes

18 h · fIRA DE 
LA BOTIfARRA TERmAL
A les 20 h començaran a coure’s 
les botifarres amb aigua termal, 
actuació del DJ i entrega del 
premi al millor  xarcuter.
Lloc: Avinguda Pi i Margall
Organitza: UCIC 

21 h · fESTIVAL 
mOLÍ DE L’ESCLOP 2018
Concert de Gessamí Boada
Lloc: Plaça Molí de l’Esclop
Organitza: Festival de Música 
Molí de l’Esclop i Ajuntament 
de Caldes de Montbui

22.30 h · fESTIVAL 
mOLÍ DE L’ESCLOP 2018
Concert de Joan Dausà
Lloc: Plaça Molí de l’Esclop
Organitza: Festival de Música 
Molí de l’Esclop i Ajuntament 
de Caldes de Montbui

fESTA BARRI 
DEL CASC ANTIC
Lloc: Casc Antic
Organitza: Associació de veïns 
del Casc Antic de Caldes

  DIUMENGE 22
18 h · BALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació 
Gent Gran

  DIMECRES 25
08 h · SORTIDA
Sortida a La Font 
dels Enamorats
Organitza: Caminades 
de l’Esplai

09.30 h · NATACIÓ
XXXX Campionat d’Espanya 
Infantil d’Estiu. 
Amb la participació dels 
nedadors del Club Natació 
Caldes. 
Lloc: Madrid

  DIVENDRES 27
fESTA DEL BARRI 
DELS SAULONS
Fins al 29 de juliol
Lloc: Els Saulons
Organitza: Associació de veïns 
del barri Els Saulons 

fESTA DEL BARRI 
DE CAN VALLS
Fins al 29 de juliol
Lloc: Can Valls
Organitza: Associació de veïns 
del barri de Can Valls 

CAmPAmENTS D’ESTIU
Del 27 de juliol fins al 5 d’agost, 
per a infants de 4 a 16 anys
Lloc: Planoles, Ribes de Freser
Organitza: Esplai Grifoll

16.30 h · BALL
Balls en línia amb 
el grup de l’Esplai
Lloc i Organitza: Fundació 
Santa Susanna

21 h · fESTIVAL 
mOLÍ DE L’ESCLOP 2018
Concert d’Esther Condal
Lloc: Plaça Molí de l’Esclop
Organitza: Festival de Música 
Molí de l’Esclop i Ajuntament 
de Caldes de Montbui

21 h · SOPAR/BALL
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació 
Gent Gran

22.30 h · fESTIVAL 
mOLÍ DE L’ESCLOP 2018
Concert de Guillem Roma
Lloc: Plaça Molí de l’Esclop
Organitza: Festival de Música 
Molí de l’Esclop i Ajuntament 
de Caldes de Montbui

  DISSABTE 28
20 h · COmPETICIÓ
Competició de RSCE nocturna.
Lloc: Pol. Ind. l’habana, s/n
Organitza: Vallés Club Caní 
de Agility

21 h · fESTIVAL 
mOLÍ DE L’ESCLOP 2018
Concert de Luís Robisco
Lloc: Plaça Molí de l’Esclop
Organitza: Festival de Música 
Molí de l’Esclop i Ajuntament 
de Caldes de Montbui

22.30 h · fESTIVAL 
mOLÍ DE L’ESCLOP 2018
Concert de Judit Nedderman
Lloc: Plaça Molí de l’Esclop
Organitza: Festival de Música 
Molí de l’Esclop i Ajuntament 
de Caldes de Montbui

fESTA DEL BARRI 
DE CATALUNYA
Lloc: Barri de Catalunya
Organitza: Associació de veïns 
del barri de  Catalunya 

  DIUMENGE 29
17  h · VACANCES 
EN fAmÍLIA
Vacances per a tota la família 
creatives amb ioga i naturalesa. 
Fins al 3 d’agost. Preu: 420€.
Lloc: Mas Llorenç 
Organitza: Yoga Ashram

18 h · BALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació Gent Gran

  DIMARTS 31
16.30 h · JAm SESSION
Lloc i Organitza: Fundació 
Santa Susanna

 agost
  DIMECRES 01

17 h · RETIR D’ESTIU
Retir d’estiu ioga-zen 
amb iniciació al kriya Ioga. 
Fins al 5 d’agost. Preu: 600 € 
Lloc: Maçanet de la Selva 
Organitza: Yoga Ashram

  DILLUNS 06
VIATGE A L’ÍNDIA
Viatge amb perfil 
ioguíc-cultural. 
Fins al 21 d’agost
Lloc: Índia
Organitza: Yoga Ashram

  DIMARTS 07
08 h · DEIXALLERIA mÒBIL
Lloc: entre el carrer Montserrat i 
l’avinguda de Pi i Margall
Organitza: Ajuntament de Caldes

  DISSABTE 11
18 h · DIADA DE 
SANTA SUSANNA
Missa a l’Església de Santa 
Maria, seguit de sopar o 
piscolabis al Jardí de la 
Fundació i fi de festa.
Organitza: Fundació 
Santa Susanna 

  DIUMENGE 19
10 h · fIRA D’ANTIqUARIS 
I BROCANTERS
Lloc: C. Mestre Gregori 
Montserrat/Plaça de Catalunya
Organitza: Ajuntament 
de Caldes de Montbui

  DISSABTE 25
18 h · CASTELLERS
Actuació dels Escaldats 
 de Caldes en la Festa Major de 
Palau de Plegamans
Lloc: Plaça de l’Ajuntament de 
Palau i Plegamans

  DIVENDRES 31
fESTA BARRI LA fONT 
DELS ENAmORATS 
Fins al 2 de setembre
Lloc: Font dels Enamorats
Organitza: AV Font 
dels Enamorats 

 setembre
  DIUMENGE 02

fESTA SOCIAL 
CAN REGASOL
matí: Festa i Jocs infantils, 
activitats per adults i caminada 
pel barri amb campionats 
esportius.
migdia: Paella popular
Tarda: Espectacle infantil
Vespre: Cantada d’havaneres 
Lloc: Barri Can Regasol
Organitza: AVV Can Regasol

18 h · BALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació 
Gent Gran

  DILLUNS 03
COLÒNIES GENT GRAN
Lloc: Palamós
Inscripcions: Fundació 
Santa Susanna
Org.anitza: Ajuntament de Cal-
des i Fundació Santa  Susanna
Col·labora: Coordinadora 
de Gent Gran

HORARIS D’ESTIU D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS 2018
Ajuntament (Oficina d’Atenció a la Ciutadania-OAC) Juliol: de dilluns a divendres de 8 a 14 h, els dimarts de 15 a 20 h i els dissabtes de 10 h a 14 h. agost: de dilluns a divendres 
de 8 a 14 h, dissabtes tancat. Setembre: de dilluns a divendres de 8 a 14 h, els dimarts de 15 a 20 h i els dissabtes de 10  a 14 h. Arxiu Municipal tancat de l’1 al 31 d’agost. Biblioteca 
tancat dissabtes del 25 de juny al 9 de setembre. Obert tot l’estiu excepte del 13 al 19 d’agost, ambdós inclosos. Caldes Emprèn. centre d’Iniciatives empresarials. tancat del 
9 al 19 d’agost. Camp Municipal de Futbol tancat del 27 de juliol al 20 d’agost. Cementiri agost: de dimarts a divendres, de 8 a 18 h, sense interrupció. Dissabtes i diumenges, 
de 9 a 14 h. tancat els dilluns i el 15 d’agost. Horari amb personal d’atenció al públic: dimarts, dijous i dissabtes, de 8 a 14 h. Centre Cívic i Cultural Juliol: de dilluns a dijous de 
16:30 a 20 h i divendres de 16:30 a 19h. tancat de l’1 al 31 d’agost. Escola Municipal de Música Joan Valls i Taller d’Art  Municipal Manolo Hugué tancat de l’1 al 31 d’agost. 
Centre Obert Buimont Juliol i agost tancat. Complex Esportiu Les Cremades Horari habitual durant tot l’estiu. Piscina Les Cremades Obert de dissabte 16 de juny fins 
dilluns 11 de setembre. De dilluns a divendres de 6.30 a 19.30 h i dissabtes i diumenges de 10 h a 20 h. Piscina La Font dels Enamorats Obert de dissabte 10 de juny a dilluns 
11 de setembre, de 10 a 20 h. Deixalleria Horari d’estiu (juliol i agost):  dimarts de 16 a 19 h i de dimecres a diumenge, de 8 a 14 h. El Toc (Espai Jove) tancat del 27 de juliol al 3 
de setembre. Escola d’ Adults El Roure Gros tancada del 13 de juliol al 3 de setembre, ambdós inclosos. Escola Bressol Municipal Gegant del Pi i La Lluna tancades del 16 
de juliol al 31 d’agost, ambdós inclosos. Museu Thermalia / Oficina de Turisme Obert de dimarts a dissabte, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenges i festius, d’11 a 14 h.  Dilluns, 
tancat. Horaris de juny a setembre. GMSSA Horari habitual: de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Les Cases dels Mestres Secretaria. tancat de l’1 al 30 d’agost. cafeteria tancada 
del 10 al 19 d’agost, ambdós dies inclosos. Oficina d’Habitatge tancada del 13 al 17 d’agost, ambdós inclosos. Oficina Municipal d’Escolarització tancada de l’1 al 24 d’agost, 
ambdós inclosos. Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) tancat a l’agost. Pavellons Municipals Bugarai, Les Cremades i Torre Roja tancats del 27 de juliol 
al 20 d’agost. La Piqueta, Horts domestics, Servei de Borsa de Treball, de Club de Feina i Serveis d’Empresa. tancat a l’agost. Servei de Formació Ocupacional tancat 
de l’1 al 26 d’agost. Servei de Mediació tancat de l’1 al 31 d’agost.

del 17 de juliol al 03 de setembre de 2018
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TELÈFONS D’INTERÈS || Equipaments Municipals · ajuntament: 93 865 56 56 · Biblioteca municipal: 93 862 67 56 · centre cívic i cultural: 93 865 49 77 · espai can rius: 93 865 41 40 · espai Jove el toc: 93 865 46 55 · 
Jutjat de Pau: 93 865 00 81 · Oficina de turisme: 93 865 41 40 · OmIc: 93 865 45 30 || Serveis · correus caldes: 93 865 02 49 · taxis de caldes: 93 865 18 17 · Deixalleria: 93 744 21 21 || Comunicació · ràdio de caldes: 93 
865 14 51 · tV caldes: 93 865 46 73 · calderí: 93 707 00 97 || Sanitat · ambulàncies: 902 23 20 22 · caP: 93 865 41 25 · creu roja: 93 865 10 01 · urgències mèdiques: 061 || Funeràries · Serveis Funeraris torra: 93 865 41 45 
Serveis funeraris Santa Susanna (24 hores): 938 65 49 94 || Seguretat · emergències: 112 · Policia Local: 93 865 41 41 · mossos d’esquadra: 088 · Bombers de la generalitat: 012 · Bombers Voluntaris: 93 865 41 41

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Farmàcia Brunat
93 865 26 45 · c. Folch i torres, 4
Farmàcia Codina
93 865 00 97 · c. Forn, 5-7
Farmàcia La Rotonda
93 865 58 98 · Pl. Lluís companys, 4
Farmàcia Neus
93 862 21 93 · c. Santa teresa, 8
Farmàcia R.T. M.
93 865 41 46 · av. Pi i margall, 36
Farmàcia Ruano
93 865 05 66 · c. Sabadell, 45
Farmàcia Tarruell
93 865 09 97 · c. Sant ramon, 7
  
Farmàcies de guàrdia (de 22 a 00.30 h).  
a partir de les 22 h, acabat l’horari 
habitual de cada farmàcia, i en cas 
d’urgències farmacològiques, cal trucar 
a la Policia municipal (t| 93 865 41 41). 
allà  els informaran de la farmàcia de 
torn, que obrirà per prestar-los el servei 
d’urgències fins a les 00.30 h. a partir 
de les 00.30 h, el servei de farmàcia 
de guàrdia es deriva a la Farmàcia 
Viñamata (c. museu, 20; granollers).

DEFUNCIONS

10 de juliol · 93 anys  
JOSEP MARIA VAQUE ISIDORO

12 de juliol · 74 anys  
JOSEP VILA VALLDEORIOLA

14 de juliol · 61 anys  
ROSA PUIG NINET

14 de juliol · 80 anys   
ADELA CATEDRA BAUTISTA

“No soc producte 
 de les meves circumstàncies. 

Soc producte 
 de les meves decisions.”
>Stephen Covey

La frase de la quinzena

HORITZONTALS: 1 | en plural, conjunt de dos muntants i un 
travesser superior fitxat a l’obra, amb el qual encaixa una porta. 
2 | copiós. tres romans. 3 | relatiu o pertanyent a les galtes. 
Bonica. 4 | a l’inrevés, dona d’extrema bellessa. existeixo. mil 
romans. 5 | Preposició. relativa o pertanyent al personatge 
bíblic adam. 6 | La primera. La segona. Que fan que surti  l’orina. 
7 | musulmà. Interjecció típica andalussa. consonant. 
8 | respostes, opinions, considerades infal.libles. campió. 
9 | Símbol químic. en sentit contrari, cap  cosa. De nou en sentit 
contrari, negació. 10 | Personatge bíblic. Simi de cual larga.
VERTICALS: 1 | Operació de netejar la roba. moviment de 
l’aigüa del mar. 2 | alfabet. tros d’una superficie. 3 | riu francès. 
Lloc on es separa la palla del gra. consonant. 4 | argument 
d’una obra de teatre o una novel.la. en sentit contrari, una de les 
ciutats de la comunitat d’aragó. 5 | embarcació de fer regates 
amb remers i timoner. Fan doble. 6 | ministeri de Sanitat. en 
sentit contrari, setí. terminació de verb. 7 | Vocal. cadàvers 
preparats a la manera dels antics egipcis. mil romans. 8 | Àcid 
nicotínic. en sentit contrari, pronom personal. 9 | moviment 
convulsiu. Nom de lletra. associació catalana molt implicada 
en el nacionalisma català. 10 | en plural, mamífer primat 
antropomorf de la familia dels hilobàtids, propi d’Àsia. Vocal.

Mots encreuats

SOLUCIONS HORIZONTALS

Cesc Carceller
Director del centre d’escacs Sant cugat
monitor d’escacs a eDamI

1 | BaStImeNtS. 2 | uBerOS. III. 3 | geNaL. maca. 4 | acam. SOc. m. 5 | De. aDamIca. 
6 | a. e. OrINeN. 7 | araB. ea. g. 8 | OracLeS. aS. 9 | Ne. Ser. ON. 10 | aarON. mIcO.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Curiositats

“Crec que el que em 
defineix millor és la 

fusió d’estils”

· Quants germans Robisco us dedi-
queu a la música?
Som cinc germans i tres ens dediquem 
a la música. El Tomàs té l’estudi Buc-
bonera Records, el José és baixista i jo.

· Qui us va infondre aquest amor per 
la música?
El meu germà Tomàs, que és el segon 
gran. Va començar amb grups quan 
tenia 14 o 15 anys a l’Escola Pia. Toca-
va fent versions de The Beatles. A mi 
em va apassionar el tema de la guitarra.

· Quan vas començar a formar-te?
La veritat és que els primers anys vaig 
estar jo sol. Des dels 8 o 10 anys fins 
als 16 tocava a casa. Sempre deia en 
broma que el meu primer professor va 
ser Mark Knopfler perquè m’agrada-
ven molt els Dire Straits. Llavors, als 16 
anys, em vaig apuntar a l’Escola Muni-
cipal de Música Joan Valls amb el Rafel 
Sala. Vaig estar-hi un parell d’anys però 
llavors vaig començar una carrera que 
no tenia res a veure amb la música, en-
ginyeria electrònica industrial. 

· Per què vas fer aquesta carrera?
Vaig fer un pacte amb els meus pares. 
Tenia clar que volia ser músic. Llavors 
em van dir que, per si de cas, tingués 
una carrera. Com que el meu germà, 
el José, estava estudiant, també vaig 
decidir apuntar-me amb ell i estudi-
ar junts. Quan vaig acabar la carre-

ra, vaig tornar a estudiar de forma 
més seriosa. Vaig anar al Centre 
d’Arts Musicals Luthier de Barce-
lona, segurament la millor escola 
de guitarra de tot l’Estat.

· Quan toques la guitarra en quin 
estil et sents més còmode?
Crec que el que em defineix millor 
és la fusió d’estils. Possiblement 
amb l’instrument amb el que millor 
em sento és amb la guitarra espa-
nyola. Per exemple, amb l’Edu Quin-
dós, a qui aquests dies li estic produ-
int el seu nou treball, gairebé tot el 
que faig és guitarra elèctrica i acús-
tica. Pel que fa a l’estil, estic entre el 
flamenc i el clàssic espanyol.

· Vas conèixer Mark Knopfler?
No, vaig estar a punt. The Chief-
tains van voler fer un concert es-
pectacular pel seu 40è aniversa-
ri. Com que jo havia tocat amb 
el gaiter Carlos Núñez, buscaven 
un guitarrista flamenc que domi-
nés una mica la música celta. Em 
va trucar el Paddy Moloney i vaig 
fer un mini assaig amb ell a l’Ho-
tel Ritz. El concert s’havia de fer 
a la tardor a Nova York. Però no 
es va fer perquè va haver-hi l’atac 
a les torres bessones. Es va haver 
d’anul·lar tot i mai més es va re-
prendre. Va ser una llàstima per-
què el concert hagués estat brutal, 
hi havia l’Sting, la Sinéad O’Connor 
i el Mark Knopfler entre d’altres.

· Has col·laborat també amb Paul 
Carrack, David Bisbal o artistes 
sorgits d’Operación Triunfo. Et 
sents còmode en aquests papers?
La veritat és que sí. Hi ha gent que 
critica molt aquests programes de 
televisió, però a mi m’agrada tot el 
que sigui música. Sí que és veri-
tat que dins d’alguns estils no m’hi 
sento còmode, però si em donen la 
llibertat d’expressar com sento la 
música, no tinc cap problema.

· Sempre t’has declarat un fer-
vent admirador de Paco de Lucía. 
Has arribat a tocar mai amb ell?
L’he conegut però mai he tocat 
amb ell. Ell també em va sentir i 
que li va agradar, també ho sé. I 
això per a mi ja és molt. Sempre 
és molt especial conèixer algú a qui 
admires molt.

· Quantes guitarres tens? En tens 
alguna d’especial?
Potser una dotzena, que tampoc és 
una barbaritat. La que toco habitu-
alment al Palau de la Música o amb 
la que he fet una gira amb el Barce-
lona Guitar Trio a Corea del Sud i 
que faré servir a Caldes és per a mi 
la guitarra en majúscules. És la gui-
tarra d’un lutier de Granada que, a 
més de ser el millor que tenim a tot 
l’Estat, me la va fer expressament.

Luis
Robisco

Pérez

músic que toca la guitarra

Se’l coneix per ser un dels virtuosos de la guitarra a 
casa nostra, però també és productor, fa arranjaments 
per a un quartet de corda i sempre li ha agradat 
molt estar al darrere dels entrevins de la música, 
vetllant per l’harmonia i la composició. Podeu veure’l 
el pròxim dia 28 al Festival molí de l’esclop.

Jordi Rius

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