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tots segurament us so-
narà que, fa 304 anys,  
Caldes, que aleshores 
tenia poc més de 1.000 
habitants, va ser assal-

tada per les tropes borbòniques durant 
la guerra de Successió , que en van cre-
mar una gran part. Si aquest fet histò-
ric us ve a la memòria pot ser arran 
de l’exposició ‘1714, l’Assalt de la Bret-
xa. La guerra de Successió a Caldes 
de Montbui’ que es va poder veure al 
museu Thermalia, coincidint amb els 
actes del Tricentenari, el 2014.

Caldes va viure l’episodi més vio-
lent el gener de 1714. L’oposició a pagar 
les quinzenades, un impost que aplica-
ven els borbònics i que s’exigia que es 
cobrés cada 15 dies, va ser-ne el deto-
nant. La guerrilla que es va amotinar a 
Caldes va capturar el 10 de gener una 
unitat de dragons que, segons algunes 
versions, protegia una patrulla de re-
captació d’aquests impostos quinze-
nals. Van ser capturats 68 dragons, que 
van ser duts al castell de Cardona. Les 
tropes borbòniques es van començar a 

La petjada de la guerra de
Successió a Caldes de Montbui

A
Jordi Rius

Fa més de 300 anys, la vila va ser assaltada per les tropes borbòniques a través d’una bretxa a la muralla

El carreró que uneix els carrers Major i Corredossos de Baix suposa el punt per on les tropes borbòniques van entrar a Caldes obrint una bretxa a la muralla el gener de 1714. > J. Serra

HISTÒRIA  | 1714

mobilitzar, pensant-se que els dragons 
encara eren a Caldes. El tinent coronel 
Juan de Cerezeda va comandar un pri-
mer destacament de 500 homes, que 
no es va atrevir a atacar Caldes per-
què, segons es deia en una carta pos-
terior del duc de Pòpoli, capità general 
borbònic de Catalunya i comandant en 
cap del setge de Barcelona, la vila es-
tava defensada “por más de dos mil 
amotinados y tiene las entradas su-
mamente barrancosas”. Aleshores, 
el duc de Pòpoli va ordenar al compte 
de Montemar, brigadier amb càrrec de 
mariscal de camp, que assaltés Caldes 
amb 2.000 homes més, 1.000 dels quals 
a cavall. “Van atacar Caldes dos coro-
nels, un d’ells mariscal de camp, José 
Vallejo i Diego González.  Van atacar 
com a represàlia pel tema dels impos-
tos, però també perquè per aquí es 
movien les tropes austriacistes, de la 
Catalunya interior”, constata Gustau 
Erill, un dels comissaris de l’exposició.

De fet, Caldes ocupava un lloc es-
tratègic enmig del conflicte. Segons 
Erill, “els austriacistes s’estaven so-
bretot a la muntanya i Caldes era el 
lloc més proper on es podien prove-
ir amb facilitat. Voltaven per Sant 

Feliu de Codines, Granera, Sant Llo-
renç Savall... però a Caldes era habi-
tual que hi voltessin”.

L’OBERTURA DE LA BRETXA
La nit del 13 al 14, la companyia de mi-
nadors borbònica va obrir una galeria 
subterrània i “va fer caure o volava la 
muralla” de tal forma que l’endemà 
les tropes borbòniques van entrar a 
la vila a través d’una bretxa que van 
fer a la muralla a prop del portal de 
l’Àngel. “Va ser el rimer punt per on 
van entrar. A partir d’aquí, des de 
dins van anar obrint les altres por-
tes -com els de Vic i Bellit-”, assegura 
Erill. La bretxa, per on podien passar 
30 homes de front, correspon a l’actual 
carreró que hi ha entre el carrer Major 
i el de Corredossos de Baix, a l’altura 
del Centre Democràtic i Progressista.
Segurament la població va fugir pel cos-
tat de la riera de Caldes, per buscar re-
fugi als vessants del Farell o a Sant Se-
bastià de Montmajor. “Van matar els 
últims que oposaven resistència men-
tre la gent de Caldes fugia pel camí 
vell de Sabadell, travessaven la riera 
i anaven cap a les Cremades. Van 
matar el metge del poble, que havia 

10 de gener
de  1714
La guerrilla captura 
68 dragons 
que protegien 
una patrulla de 
recaptació

500 homes 
Comandats pel tinent 
coronel Juan de 
Cerezeda va intentar 
assaltar Caldes

13 -14 de 
gener de 1714
Dos mil homes 
entren a Caldes 
després d’obrir una 
bretxa a la muralla

50%
De les cases de la vila 
van ser cremades

Una placa al costat de 
l’església recorda que va 
ser una ciutat cremada 

A Catalunya, en total van ser cremades 
una vintena de viles i les comarques més 
afectades van ser Osona, el Bages, l’Alt 
Penedès, el Maresme, el Vallès Oriental, 
el Baix Llobregat, la Selva i el Vallès 
Occidental. La nova parròquia de Santa 
Maria, es va salvar de l’incendi, però va 
resultar-ne afectada. “Van trobar peces 
importants de la parròquia i les van 
portar a Sant Feliu de Sabadell”, recorda 
Gustau Erill, un dels comissionaris de 
l’exposició del Tricentenari a Caldes.
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“Van atacar Caldes com a 
represàlia pel tema dels 
impostos, però també perquè 
per aquí es movien les tropes 
austriacistes”

Gustau Erill
Comissari de l’exposició del Tricentenari

Romeva a la seva última visita a Caldes durant l’acte 
de suport als presos polítics al març . > J. Serra

L’exconseller Raül 
Romeva rebrà la Medalla 
d’Honor de la Vila

11 SETEMBRE  | ACTES

La reivindicació per a l’alliberament dels 
presos polítics tindrà el seu protagonisme 
en els actes de la Diada d’enguany. Així, di-
lluns que ve hi haurà un Ple extraordinari 
amb un punt únic a l’ordre del dia: l’apro-
vació de l’atorgament de la Medalla d’Ho-
nor de la Vila de Caldes de Montbui a Raül 
Romeva. El polític, que va viure entre els 
9 i els 22 anys a Caldes, on encara hi té els 
pares i forts lligams amb la Vila Termal, va 
ser destituït del càrrec de conseller d’Afers 
Exteriors, Relacions Institucionals i Trans-
parència del govern de Puigdemont amb 
l’aplicació de les mesures proposades pel 
govern espanyol a l’empara de l’article 155, 
després que al Parlament es proclamés la 
República Catalana. El 23 de març passat, 
el jutge del Tribunal Suprem (TS) que ins-
trueix la causa oberta pel procés, Pablo Lla-
rena, va dictar presó provisional per a Ro-
meva, que va ser enviat a Estremera. Des 
del 4 de juliol, Romeva és a la presó cata-
lanes de Lledoners.
Els actes de la Diada comencen aquest diu-
menge a les 11.30 h anb una cercavila caste-
llera que arrencarà des del parc de l’Esta-
ció i seguirà per l’avinguda de Pi i Margall, 
el carrer del Rector Alemany i la plaça de 
Catalunya. Allà hi tindrà lloc l’actuació cas-
tellera del Castellers de Caldes juntament 
amb els Castellers de Mollet. A les 18 h, a 
la plaça de l’Onze de Setembre hi haurà 
una audició de sardanes amb la Cobla Ciu-
tat de Terrassa. L’acte tindrà una significa-
ció especial, ja que l’Agrupació Sardanista 
Calderina vol retre homenatge “al nostre 
amic i gran col·laborador, Josep Balaguer, 
en “Boter”, que va morir divendres pas-
sat, el dia 24 d’agost”. En Josep va dedi-
car gran part de la seva vida a la promoció 
de la sardana, dins i fora de l’Agrupació, a 
la qual va pertànyer durant molts anys. A 
l’acte, hi anirà la seva esposa, que assistirà 
amb molta il·lusió, i “amb la convicció que 
ell hauria estat molt content i agraït”, tal 
i com ella ens va expressar.
Dilluns 10, a més del ple extraordinari, hi 
haurà a partir de les 21 h la marxa de tor-
xes per la independència. L’acte, organitzat 

fet de cap dels resistents. Directa-
ment hi va haver 8 morts”, assegura 
el comissari de l’exposició.

Una vegada assaltada Caldes, les 
tropes ocupants es van dedicar al pillat-
ge i saqueig, incendiant moltes cases, 
els arxius notarials de les escrivani-
es notarials del carrer de Vic i l’arxiu 
parroquial. “No he pogut arribar a es-
tablir el tant per cent que es va cre-
mar, tot i que he anat seguint els ca-
dastres borbònics a partir de 1718, 
en els quals hi ha una relació de les 
cases, i en surten moltes de crema-
des. Ben bé la meitat en van quedar 
afectades”. Caldes entrava així en la 
trista llista de ciutats cremades o socar-
rades. El saqueig i la crema de viles i la 
mort indiscriminada de civils per ate-
morir la població i estendre la pedago-
gia del terror van ser pràctiques habi-
tuals. La política de terra cremada era 
“una represàlia per oposar resistèn-
cia”, assegura Erill, que constata que 
“com que Caldes es va resistir i hi va 
haver molt combat, quan van entrar 
van cremar tot el que van poder”.

A part d’aquest episodi concret de 
la guerra, Caldes va seguir enviant a les 
tropes austriacistes diners, provisions i 
homes per fer trinxeres o obrir mines, 

“mà d’obra, per dir-ho així”, explica 
Erill. Quan els borbònics es van apode-
rar de la zona, hi van imposar uns impos-
tos i  un seguit de pagaments fortíssims i 
fins i tot José Vallejo va amenaçar de tor-
nar a cremar Caldes. A la vila se li exigien 
contínuament homes, diners, pa, moltons, 
càrregues de vi o blat, i la van endeutar 
per no poder satisfer les exigències.

Tot i que ha desaparegut molta do-
cumentació de l’època, el cert és que hi 
ha, per exemple, “els censos dels caps 
de casa de Caldes que pagaven els im-
postos. Allà es pot seguir com els es-
premien. Existeixen els cadastres, 
una part a Caldes i altres a l’Arxiu de 
la Corona d’Aragó, els cadastres de 
José Patiño -superintendent de Cata-
lunya, inspirador del decret de Nova 
Planta i organitzador del nou sistema 
fiscal de Catalunya-, que donen un re-
trat molt exacte de com va quedar Cal-
des”. Segons Erill, “hauria anat molt 
bé de tenir els manuals notarials però, 
com estaven dipositats a Granollers, 
allà es va cremar tot”.

La reconstrucció de la vila des-
prés de la guerra va ser lenta, sobretot 
a través del conreu de la vinya, l’olive-
ra, els cirerers i els productes d’horta.

CALDERINS A UN I ALTRE BÀNDOL
A un i altre bàndol hi va haver calderins, 
però hi ha dues persones que tenen un 
significat especial. D’una banda, al sector 
austriacista hi havia el calderí Josep Cor-
rons, establert a Mataró. Corrons va par-
ticipar, juntament amb un grup de cata-
lans, en la conquesta aliada de Gibraltar. 
Van conquerir el penyal sota les ordres 
de Georg von Hessen-Darmstadt, cone-
gut en català per Jordi de Darmstadt o 
Príncep Jordi. Corrons va ser nomenat 
alcalde de mar, un càrrec semblant al de 
governador, i el 1705 va defensar la plaça 
davant de l’embat dels espanyols. El 1709 
va ser ascendit a sergent major de l’exèr-
cit i el 1719 va ser destituït.

Al bàndol borbònic hi trobem 
Josep Aparici, que va ser home de ne-
gocis, funcionari reial, geògraf i econo-
mista. El 1699 va ser nomenat  procu-
rador del Consell de Vint de la Llotja de 
Mar de Barcelona i Conseller Quart de 
la ciutat de Barcelona. Una vegada co-
mençada la guerra de Successió, es va  
quedar a Barcelona i, per encàrrec de 
les autoritats austriacistes, va elaborar 
un mapa de Catalunya. El 1713, ja a Ma-
taró, va optar per la causa borbònica. El 
1714, José Patiño li demana la seva col-
laboració en l’elaboració del cadastre.

per Caldes de Montbui per la Independència, 
sortirà des de la plaça de Catalunya fins con-
nectar amb l’avinguda Pi i Margall, el carrer 
del Forn i plaça de l’Onze de Setembre.
Finalment, el proper dimarts 11 de setembre, 
a les 11 h, tindrà lloc l’acte institucional amb el 
Pilar de la senyera i ofrenes florals de l’Ajun-
tament i de la ciutadania, a la plaça de l’On-
ze de Setembre. 
Fins aquest divendres hi ha temps per afegir 
una ofrena floral, només cal posar-se en con-
tacte amb alcaldia@caldesdemontbui.cat o 
trucar al 93 862 70 27.
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L’administració de loteria “Les 
Termes” de Caldes de Montbui 
està novament d’enhorabona. El 
20 d’agost passat repartia una 
Bonoloto de 852.099,25 euros de 
premi; quantitat monetària que el 
converteix en el segon gran premi 
de Jocs Actius que lliura Caldes 
després del premi de la Primitiva, 
de 2.700.000 euros, lliurat el 2010. 

A hores d’ara no es coneix la 
identitat de la persona afortuna-
da, ja que “segurament, s’hagi 
dirigit directament al banc per 
reclamar el premi”, explicava 
Rosa Viaplana, gerent de l’admi-
nistració ubicada a l’avinguda Pi 
i Margall. “En el cas dels premis 
de la Loteria de Nadal, és ja una 
tradició brindar amb cava amb 
els afortunats que es reuneixen 
a l’administració, però això no 
passa amb els Jocs Actius, en 
què hi ha un sol guanyador”, 
seguia explicant Viaplana des de 
l’administració calderina, que és 
oberta a la vila des del 1982.  

La persona afortunada devia 
fer les apostes des de la mateixa 
administració, o potser des del 

Caldes lliura més de 852.000 euros de premi

Rosa Viaplana, gerent de l’administració de loteria Les Termes, davant de l’establiment. > J.Serra 

portal web del joc; butlletes amb 
una combinació de sis dígits, cada 
una de les quals té un import de 
50 cèntims. 

Aquest no és l’únic premi 
que l’administració “Les Termes” 
té el gust de celebrar. “Entre els 
Jocs Actius, vam donar també 
un altre premi de quasi 3 mili-
ons d’euros d’una Primitiva el 
2010; i de Jocs Passius, és a dir, 
la Loteria Nacional, hem repar-
tit diversos premis”, comenta-
va Viaplana, qui afegia que “per 
Nadal ens ha tocat els anys 2010, 
2011, 2013 i 2015”. 

Casualitat o no, cada premi 
actiu lliurat des de l’administració 
de Caldes ha anat seguit, al ma-
teix any, d’algun premi de la Lote-
ria de Nadal. Si enguany es manté 
la norma, aquest Nadal podríem 
tornar a celebrar un gran premi 
a la vila termal. 

En qualsevol cas, “sempre 
ens fa molta il·lusió repartir pre-
mis i se’ns contagia la sensació 
d’eufòria dels afortunats”, deia 
la gerent, qui espera amb ganes el 
sorteig del pròxim 22 de desembre. 

LOTERIA | BONOLOTO

La persona afortunada va guanyar la Bonoloto el 20 d’agost passat amb l’aposta d’una butlleta de sis encerts 

Aquest és l’estat actual de les obres de la nova plaça del Sindicat, que van començar el 20 d’agost. > J. Serra 

D’aparcament a nova plaça del Sindicat

Tal com ja anunciava l’Ajunta-
ment, el dijous 20 d’agost va co-
mençar la remodelació de l’aparca-
ment del Sindicat per convertir-se 
en una nova plaça d’ús públic, pre-
vista de concloure a finals del mes 
d’octubre. Les obres per a la trans-
formació del nou espai de lleure 
formen part d’una actuació doble 
que inclou la construcció d’un nou 
aparcament soterrat al Raval Ca-
nyelles amb 150 places i l’allibera-
ment, segons informa el consistori, 
de vehicles a l’espai que toca a les 

URBANISME | OBRES

Lliure circulació del centre a la Borda

Caldes ha estrenat aquest estiu el pas soterrat de la C-59 que uneix 
el centre urbà de la vila amb el polígon industrial la Borda; una de les 
obres més reivindicades a favor d’una mobilitat sostenible i segura, i 
que resol el trencament geogràfic que ha suposat la carretera per a la 
ciutadania calderina. El 23 de juliol passat, l’alcalde de Caldes, Jordi 
Solé, i el diputat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la 
ciutat de Barcelona de la Diputació de Barcelona, Jordi Martí, acom-
panyats d’altres membres del consistori local, van estrenar el nou pas 
soterrat a peu i en bicicleta, les dues modalitats de desplaçament sos-
tenible que la vila està promovent i als quals la Diputació de Barcelo-
na hi està contribuint assumint obres com aquesta. 

El pas soterrat de la C-59, que uneix el carrer Velázquez del nucli 
urbà amb el carrer Garraf del polígon la Borda, significa la culminació 
del trencament geogràfic que ha suposat la carretera als veïns del muni-
cipi, i permet la lliure i segura circulació de totes aquelles persones que 
diàriament s’hi desplacen per anar a la feina. L’obra ha donat resposta 
a una reivindicació local, atesa la gran distància que sempre ha suposat 
la C-59 entre el municipi i un dels seus principals polígons industrials. 

URBANISME | PAS SOTERRAT

Serveis Municipals preveu “una 
oferta de places suficient per 
atendre les necessitats actuals 
d’aparcament al centre comer-
cial”. Segons l’estudi, actualment 
i en la hora punta s’ocupa el 78% 
de les places disponibles entre els 
aparcaments de l’Estació d’Autobu-
sos, dels carrers Montserrat i Es-
coles Pies i de l’avinguda Pi i Mar-
gall. Sense el pàrquing del Sindicat, 
es preveu una nova ocupació del 
88%, esmenant encara la deman-
da d’aparcament al centre urbà. 

Membres del consistori estrenant el nou pas soterrat en bicicleta. > aJ. CaLDeS

principals entrades al nucli antic 
i termal de Caldes. Amb aquestes 
dues actuacions, el govern local 
pretén “solucionar la demanda 
d’aparcament al centre de la vila 
i crear un model eficient i ade-
quat a les necessitats del muni-
cipi i a l’activitat turística i co-
mercial”. 

Tot i l’eliminació de les 36 
places d’aparcament que fins ara 
ha ofert el pàrquing del Sindicat, 
l’estudi sobre l’evolució de l’ocupa-
ció de la zona blava elaborat per 

el 20 d’agost van començar les obres al que serà un nou espai de lleure 

04 | ACTUALITAT 
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Conèixer l’atractiu de Caldes o re-
córrer els seus entorns de manera 
sostenible, lúdica i practicant hà-
bits saludables. Això ja és possible 
gràcies a la nova actuació del sector 
turístic de la vila termal, qui recent-
ment ha editat dos plànols diferents 
de BTT amb informació d’interès 
turístic i esportiu dels entorns del 
municipi, amb la col·laboració del 
càmping del Pasqualet. 

Per tal que tothom pugui gau-
dir de les rutes en bicicleta i no per-
dre’s cap dels punts emblemàtics 
recollits en els plànols, s’han adap-
tat dues versions, cadascuna dirigi-
da a públics diferents. Un dels plà-
nols està dirigit al turisme familiar 
i mostra rutes de BTT de baixa di-
ficultat: de Caldes a Gallecs, a Mo-
llet, a Palau, entre d’altres destina-
cions relativament properes i sense 
grans desnivells. L’altre plànol, el 
BTT PRO, és de caire esportista, 
amb una dificultat més alta. Mos-
tra les rutes de Caldes a Castellar 
del Vallès, a Castellterçol, a Sant 
Sadurní de Gallifa o a Sant Feliu del 
Racó, entre d’altres. 

En total s’han editat 2.000 

Rutes BTT pels entorns de Caldes

Els nous plànols de rutes BTT ja estan disponibles. > CeDIDa

exemplars de cada tipus de plànol, 
els quals poden obtenir-se a través 
de l’Oficina de Turisme o direc-
tament als establiments d’allotja-
ment com balnearis, habitatges tu-
rístics i al càmping. A més de les 
diferents rutes, els plànols incorpo-
ren els punts turístics que els visi-
tants no poden perdre’s, i estan dis-
ponibles en català i castellà –amb 
la previsió, més endavant, d’editar 
nous exemplars en altres idiomes 
com el francès i l’anglès. 

Amb aquesta nova actuació, 
l’Ajuntament i els establiments tu-
rístics locals persegueixen l’obten-
ció del segell de cicloturisme, dis-
tinció que s’adreça a empreses i 
entitats que realitzen activitats re-
lacionades amb el cicloturisme, en 
què la bicicleta forma part activa 
de la mateixa experiència turística, 
més enllà de la pràctica esportiva 
més exigent que es contempla en 
un altre tipus de segell. En paral-
lel, també es treballa per a la certi-
ficació Biosphere Responsible Tou-
rism, la qual garanteix que en el 
viatge es pugui gaudir d’una expe-
riència sostenible. 

TURISME | CICLOTURISME

el sector turístic local ha editat dos plànols per gaudir dels voltants de la vila en bicicleta

Un agent de la policia local amb el recull de mostra per a la prova genètica de la deposició ubicada a la via. > @Jaume_maurI

Primera prova genètica a un excrement de gos 

ANIMALS | CENS CANÍ

Caldes suma 262 habitants més 

En el Ple municipal del 26 de juliol passat es va infor-
mar del cens de població de Caldes de Montbui a dia 1 
de gener d’aquest 2018; un resultat final que ha revelat 
el primer augment significatiu en el padró d’habitants a 
la vila termal des del 2012, quan la xifra se situava en els 
17.273 habitants. 

Així, dels 17.187 calderins empadronats l’any 2017, ac-
tualment el cens se situa en 17.449 habitants, diferència 
que es tradueix en el guany de 262 calderins empadronats 
més al municipi respecte l’any anterior. 

A partir de l’any 2012, el nombre d’habitants a Cal-
des va patir una devallada paulatina que va seguir decrei-
xent fins al 2016, any en què es va tombar la tendència 
negativa. Des d’aleshores, el cens de població ha crescut 
any rere any fins aquest 2018, data en què s’ha superat la 
xifra total dels 17.273 habitants del 2012. 

CIUTADANIA | CENS DE POBLACIÓ

El 3 d’agost passat, el regidor d’Espais 
Públics i Sostenibilitat, Jaume Mauri, 
publicava imatges de la primera ac-
tivació del dispositiu per a la recolli-
da de mostra genètica a un excrement 
caní ubicat a la via pública: “Actuem 
en pro del civisme i la salut pública”, 
exposava el regidor de Caldes.  

Al mes de febrer, el consistori va 
aprovar una modificació de l’ordenan-
ça municipal de control i tinença d’ani-

mals que estableix la obligatorietat 
dels propietaris de gossos a facilitar 
les dades genètiques dels seus animals 
i inscriure’ls en el cens genètic caní. 

Aquesta nova actuació permet la 
identificació de l’animal en cas de pèr-
dua o robatori, però també la d’actituds 
incíviques del propietari, com ara no 
recollir les deposicions, la qual pot ar-
ribar a sancions fins als 2.000€. Per tal 
de facilitar la tasca, l’Ajuntament va ac-

tivar una campanya gratuïta de recolli-
da d’aquestes dades fins al 31 d’agost a 
través de quatre centres veterinaris: 
Cal Veterinari, Clínica Veterinària Na-
tura, Clínics Caldes i Grup Veterinària. 
Aquesta campanya ha estat prorroga-
da fins al 30 de novembre, tres mesos 
més, per tal que els propietaris es di-
rigeixin a aquests centres i, gratuïta-
ment, inscriguin als seus gossos al cens 
caní, d’obligat compliment.  

Gràfica comparativa del padró d’habitants del 2012 fins al 2018.

L’ajuntament de Caldes prorroga la campanya gratuïta de recollida de 
dades genètiques dels gossos de la vila fins al 30 de novembre

Llargues cues per tastar el plat estrella. > I. HIJaNO

COMERÇ | BOTIFARRA TERMAL

De fira a festa, 
i al toc termal
4 punts de barbacoa, 3 olles gegants, 3.000 
botifarres i 225 quilograms de mongetes se-
ques, cuites amb aigua termal. Aquest va 
ser el resultat, en xifres, de la multitudinà-
ria Festa de la Botifarra Termal, organitza-
da per l’UCIC i l’Ajuntament de Caldes el 21 
de juliol passat. L’avinguda Pi i Margall va 
acollir, un any més, un esdeveniment entorn 
la botifarra, però que en la quarta edició va 
perdre el qualificatiu de “fira” per esdevenir 
una autèntica festa popular. A banda d’in-
corporar el patrimoni termal, l’edició 2018 
va comptar amb la “Ruta de Xarcuters”, un 
concurs gastronòmic entre els 6 establiments 
i xarcuters locals participants, del qual va ser 
guardonat l’Abel Artesans Xarcuters.
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PSC Caldes de Montbui

es de finals del mes de juliol ja es pot cre-
uar a peu i en bicicleta la carretera C-59 
sense córrer cap perill. Aquesta és una 
llarga reivindicació de les calderines i cal-
derins que per fi s’ha fet realitat i que per-

met anar del nucli urbà al polígon industrial La Borda, 
per sota de la carretera, evitant així accions temaràri-
es per travessar.
Coneixíem de la importància d’aquesta demanda i per 
això ha estat una prioritat de l’equip de govern en aquest 
mandat (2015-2019). El cost ha sigut de 523.218€ i ha estat 
totalment subvencionat per la Diputació de Barcelona. 
Hem il·luminat el pas soterrat i també hi hem posat cà-
mares de seguretat amb videovigilància les 24 hores per 
evitar accions incíviques. Apostem clarament doncs per 
la seguretat i la mobilitat sostenible.
Amb aquest nou pas també es dóna resposta a les perso-
nes que viuen a uns 2 km de distància, als barris de Torre 
Negrell i Can Valls, i que ja poden anar a peu o en bicicle-
ta fins al centre del poble travessant la carretera sense 
perill. Tot i això, és cert que encara manca l’adequació 
dels camins que uneixen aquests dos punts, però ja estem 
a punt de finalitzar el projecte executiu corresponent. 
Després d’aquest primer pas soterrat per sota de la C-59, 
ja treballem per tenir el segon que seria a l’alçada del ce-
mentiri. A més, juntament amb la Diputació de Barcelona 
estem preparant un nou vial segregat per circular en bi-
cicleta o a peu a la pujada del Remei cap al Càmping del 
Pasqualet i el camí de la pedrera que unirà altres barris 
de fora del nucli urbà amb el centre.
Finalment, seguim pressionant a la Generalitat perquè 
resolgui amb urgència el coll d’ampolla que es genera a 
la rotonda de la C-59 a l’alçada de Palau-solità i Plega-
mans per minimitzar les retencions de trànsit.

n el passat ple de juliol, el grup municipal 
Socialista va presentar una moció per de-
manar que les escoles avisin de les diferents 
sortides que fan els infants i així poder fer 
un control previ d’alcoholèmia a les conduc-

tores i conductors dels autobusos escolars. Aquesta ini-
ciativa va sorgir a partir de diferents consultes i comen-
taris que mares i pares varen fer-nos.
Afortunadament, fa molt de temps que no tenim noticies 
de cap accident, però això no ens ha de fer baixar la guàr-
dia. No és millor prevenir perquè la plana de successos 
dels diaris continuï en blanc? L’esperit de la moció no és 
cap altre que aquest: la prevenció. Estem plenament con-
vençuts de la professionalitat de les diferents empreses 
de transport escolar, però de la mateixa manera que hi ha 
inspeccions de treball o de sanitat, aquesta no és més que 
una altra mesura per evitar mals majors.
El grup municipal Socialista vol fer extensiu aquest con-
trol a totes les sortides d’infants que faci qualsevol enti-
tat calderina, així ho vàrem indicar en el darrer punt de 
la moció.
A partir de la proposta del grup municipal Socialista s’hi 
va adherir el grup municipal d’ERC per adaptar-la a un 
protocol que s’estava treballant juntament amb el Consell 
Escolar, que va en la mateixa línia de la moció.
Aquesta moció va ser aprovada per tots els grups muni-
cipals del Ple.

ns apropem al mes d’octubre. És per això 
que des d’Units per Caldes, aquest estiu 
ens ha fet plantejar-nos algunes reflexions:
Que està passant a Catalunya amb els par-
tits polítics? Una enganxada muscular?

D’una forma didàctica, una esganxada “muscular” és 
aquella que bloqueja la missió de permetre el moviment 
del cos, que estan enganxats als ossos mitjançant els ten-
dons. Els muscles estan formats per filaments anomenats 
fibres musculars. Aquestes són les que realment porten 
a terme les contraccions dels músculs, que donen lloc al 
moviment. O sigui a l’avançament. Així doncs… som da-
vant d’una enganxada política? 
Ens haguéssim imaginat que Mariano Rajoy farà ara de 
registrador de la propietat després de ser derrotat per 
una moció de censura exprés? Que el PSOE governaria a 
l’Estat? La possibilitat que els presos polítics hagin estat 
apropats a presons de Catalunya?
I coses que afecten el dia a dia dels ciutadans també estan 
canviant ben de pressa. Per exemple, que els Ajuntaments 
tindran ben aviat més disponibilitat d’ús dels seus recur-
sos econòmics. O que la retallada en l’assistència sanità-
ria universal està en procés de reversió. O que tornarien 
ben aviat les ajudes públiques a les escoles bressol, segons 
ha apuntat el conseller Bargalló.
Seria posible que la musculatura ens faci avançar com a 
poble i com a persones, posant en moviment tots els nos-
tres drets de ciutadania i com a colectiu? Treballem per 
aconseguir-ho, plegats.

l  govern de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui ja ha decidit que la nova plaça del 
Sindicat passarà a dir-se plaça U d’ Octu-
bre, decisió que em pogut veure reflectida 
en l’acta de la comissió de seguiment de les 

obres de l’aparcament que es va celebrar el dia 27 de juli-
ol passat al nostre ajuntament i en què ja es dona per fet 
que la futura plaça tindrà aquest nom.
Sorprenentment, més tard, amb data 3 d’agost, se’ns va 
convocar a tots els grups polítics amb representació a la 
comissió del nomenclàtor que es celebra el dia 3 de se-
tembre amb l’únic punt, proposta, el nom d’U d’Octubre 
per a la nova plaça.
És legítim que el govern decideixi el nom d’aquesta plaça, 
és cert, però el que no és tan correcte és que un cop des 
de els govern s’ha pres la decisió, se’ns convoqui a una co-
missió de nomenclàtor, ja que la decisió està presa, per 
això i un cop més demanem al govern local que també es 
legítim apostar per la participació de tots els calderins 
i calderines, i deixar de prendre decisions i de cara a la 
galeria, vendre la participació inexistent o enganyosa en 
què aquest debat quedarà orfe i els ciutadans no hi po-
dran dir la seva.
Des del grup municipal del PPC demanem que es celebri 
una consulta popular en què la primera questió que en-
tenem que s’hauria de plantejar a tots els ciutadans és si 
creuen convenient que al nostre municipi cal que hi hagi 
un espai amb el nom U d’Octubre, i donar una diversitat 
de com a mínim tres espais.

enim molt a prop la celebració de la nostra 
Diada i, a la que sempre ha estat una jor-
nada reivindicativa i d’afirmació nacional, 
enguany s’hi suma la necessitat de mostrar 
més que mai la resiliència d’un poble que, 

tot i tenir parlamentaris electes a la presó i fora del país, 
llegiu presos polítics i exiliats; tot i tenir una economia en-
cotillada i sotmesa, llegiu FLA i déficit històric reconegut 
de inversions; i tot i patir un menysteniment evident de 
les nostres institucions i llurs representants, llegiu setge 
judicial espanyol que afina delictes i empresona preventi-
vament; aquest poble segueix dempeus, ferm en les seves 
reivindicacions i en el seu desig de decidir de forma demo-
cràtica i pacífica esdevenir un estat independent.
És per aquestes i per moltes altres raons que individu-
alment i col·lectivament se’ns pugui acudir que cadascú, 
des de les seves afinitats polítiques, socials, culturals i de 
conciència, hem de fer pinya el proper 11S; per reivindicar 
el nostre dret a millorar el nostre futur i, per tant, cercar 
quina és la millor manera de viure, entendre, participar, 
expresar, organitzar i esdevenir com a poble que s’identi-
fica en les seves pròpies arrels i que no renuncia als seus 
anhels de independència.
Fem, doncs, una crida a sumar-nos a la celebració, i as-
sistim als actes del nostre poble i a la Diada per la Repú-
blica Catalana a Barcelona.
Sumem!

PDeCAT Caldes de MontbuiERC Caldes de Montbui
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Solucionem una llarga reivindi-
cació dels calderins amb el pas 
soterrat de la C-59

La prevenció Enganxada muscular o política?
 

Comissió nomenclàtor?
PPC Caldes de MontbuiUnits per Caldes

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...

Una diada per sumar
CUP- Som Caldes

E

* 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 15 d’agost se celebra el Dia Mundial de la Relaxació, una diada 
per reflexionar sobre el ritme de vida frenètic tan característic de la 
nostra societat. Des del perfil d’Instagram @bcnmoltmes, en què es 
recullen imatges d’instagramers entorn la oferta cultural, gastronò-
mica i turística de les comarques barcelonines, va dedicar una publi-
cació en motiu de la diada tot potenciant l’oferta termal de qualitat 
de Caldes: “Caldes de Montbui té el privilegi de ser el primer poble 
termal de Catalunya i de posseir les termes romanes més ben con-
servades de la península Ibèrica”, explicava el perfil d’Instagram, 
des del qual també es convidava la ciutadania a gaudir de les propi-
etats terapèutiques i relaxants de l’aigua mineromedicinal a l’espai 
públic de les aigües termals El Safareig.  

Aquest 17 d’agost no ha estat un 17 d’agost qualsevol. L’atemptat 
terrorista comès a la Rambla de Barcelona l’any passat, que va 
significar la mort de 15 persones i més de 100 ferits, no només va 
commocionar un país, sinó també la resta del món. Instagram va 
ser un portal que aquell dia es va inundar d’imatges en senyal de 
suport al dolor de la ciutat, i enguany infinitat de perfils -públics 
i privats- han recordat aquell dia fatídic, rebutjant qualsevol acte 
de violència. Va ser el cas del perfil de l’Ajuntament de Caldes de 
Montbui, que va compartir a través d’aquesta via la concentració 
que va celebrar-se des de la porta del consistori en senyal de “re-
buig de la violència i dels atemptats contra les llibertats i solidà-
ria amb les víctimes del #17A”. 

Protagonistes al @bcnmoltmes En record a l’atemptat de BCN

Notícies calderines a Instagram

Imatge de promoció d’El Safareig. > @BCNmOLTmeS La concentració del 17 d’agost. > @aJCaLDeSDemONTBuI

Pressa 

> Domènec Sánchez Riera    

Llàstima d’adonar-se que poc que 
serveix aquest substantiu quan ja  
fa molts anys que ets en aques-
ta vida.

Encara que hom i cadas-
cú ha d’ensopegar amb la “seva” 
pedra, si algú mira de no uti-
litzar-lo massa, agrairà el con-
sell. El final és el mateix per a 
tothom.(Malauradament el que 
això escriu és el primer a no em-
prar-lo).

Aquesta introducció em 
serveix per matar dos pardals 
d’un tret: feia molt de temps que 
no em posava a escriure, d’una 
banda; de l’altra, llegint avui a 
la premsa l’article que porta per 
títol “Les raons de Peter Pan”, 
l’articulista em fa parar a pen-
sar que després que a la socie-
tat li han calgut milers d’anys 
per aconseguir dominar l’escrip-
tura, en menys de tres dècades 
els avenços més destacats (posa 
com exemple els CDs) ja s’han 
quedat endarrerits.

Acaba l’escrit amb aques-
tes línees: “Tot va tan de pressa 
que comencem a entendre per-
què Peter Pan no va voler créi-
xer més”.

Bon retorn a la vida habi-
tual...



Del 04 al 17 de setembre de 2018   calderí / #3110 | CULTURA

La urbanització va celebrar aquest cap de setmana la Festa major amb una gran diversitat d’actes

La Font dels Enamorats:
les festes del retrobament

BARRIS | FESTA MAjOR

a tornada de les vacances és el mo-
ment escollit pels veïns de la Font 
dels Enamorats per celebrar la 
seva particular Festa Major. Una 
festa que dura tres dies, a dife-
rència de la majoria de les urba-

nitzacions dels voltants, on se sol fer en només 
un. Des dels Diables de Caldes a la festa de l’es-
cuma, els veïns van poder gaudir d’un bon nom-
bre d’activitats dirigides a totes les edats i gustos. 
Divendres començava el sarau amb un ‘chupina-
zo’ preceptiu, abans de l’actuació de les Majorettes, 
acompanyades d’una tamborinada. Residents i an-
tics residents aprofiten per tornar a ajuntar-se en 
aquests dies de festa, tal com explica el president 

de l’Associació de veïns de la Font dels Enamorats 
i membre de la comissió de les festes, Oriol Salva-
dor: “són tres dies plens d’activitats. Comen-
cem divendres a la tarda i acabem diumenge, 
amb moltes activitats. Quan s’ajunten aquestes 
dates ens tornem a reunir els que vivim i els que 
han viscut i crescut aquí. Són dies en què apro-
fitem per conèixer nous veïns i és una festa que 
sempre ha funcionat molt bé”.

Salvador remarca el canvi generacional 
que s’està vivint al barri calderí, on a qualsevol 
acte es pot comprovar que la mitjana d’edat es 
mou entre la trentena i la quarantena, el que fa 
que es torni a veure un bon munt d’infants en 
la multitud d’actes dedicats a ells. Tot i això, els 
veïns més grans també es deixen veure i apro-
fiten la festivitat per tornar-se a reunir i retro-
bar. “Hi ha molta gent jove que ja venen amb 
nens per gaudir de la festa. També la gent 
de tota la vida, que aprofita per reunir-se 
amb els que originàriament havien creat tot 
això del que ara gaudim” remarca Salvador. 
Divendres, la nit es tancava amb l’actuació dels 
Diables de Caldes a la pista poliesportiva adja-
cent al bar Xiri, el centre neuràlgic de la majo-
ria d’actes, amb música de ball al Local Social. 
Dissabte, el dia començava amb un nou ‘chupi-
nazo’ i l’esmorzar d’homes al Xiri, on la carn a la 

brasa i la beguda donaven pas als campionats de 
futbolí i billar al bar. Per cremar l’excés de l’es-
morzar, la zumba s’apoderava de la pista polies-
portiva amb una classe per a tots els assistents 
–una vintena-, tot i que el ‘Tapa-vermut’ pos-
terior va servir per recuperar forces i calories. 
En una festa molt orientada a la canalla, el con-
curs de dibuix deixava sense migdiada a molts 
dels pares assistents, tot i que amb la col-
laboració del Xiri, el berenar de xocolata amb 
melindros refeia els patidors pares i els feia re-
memorar algunes de les festes d’anys anteriors, 
alguna de les nombroses edicions d’aquesta festa, 
que ja fa més de tres dècades que se celebra. 
Dissabte, el dia fort en nombre d’actes, també 
va ser el dia de rememorar els jocs tradicio-
nals en què les noves generacions van poder 
descobrir l’esbarjo dels seus avis i pares, con-
duint karts a pedals en un circuit oval mun-
tat per a l’ocasió. Les ‘selfies’ però, mes-
claven i escolaven la modernitat a l’acte. 
Una seixantena de persones desafiaven els nú-
vols amenaçants al vespre, que, tot i permetre 
un sopar relativament tranquil, van boicote-
jar l’actuació del monologuista del Paramount 
Comedy, Jonathan Vives. L’aigua, caiguda du-
rant uns minuts, va endarrerir encara més l’ac-
tuació –va començar amb una hora de retard- 
i va obligar a canviar l’escenari i tornar-ho a 
muntar tot per al monòleg i la disco-mòbil, a 
les instal·lacions del bar. Allà Vives va poder 
quallar l’actuació, de poc més d’una hora, fent 
protagonistes els infants assistents per tan-
car el xou. El ‘deejay’ Sergio GS va amenit-
zar la vetllada amb els grans èxits de l’estiu. 
La cloenda de les festes arribava diumenge, des-
prés de la festa de l’escuma i la ‘Caminata Popu-
lar de senyores i senyoretes al Balneari Broque-
tes’. La paella era l’aperitiu estrella en el concurs 
que guanyava Miquel Camarillas (Millor presen-
tació) i la família Soler (la més bona), mentre Víc-
tor Soler i Miriam Soler s’emportaven el campi-
onat de futbolí i Miquel Camarillas el de billar.

El rom cremat d’El Xiri i l’entrega de pre-
mis –es va sortejar una TV de 43”-, posaven la 
cirereta a unes festes qualificades per Oscar 
Salvador amb “una valoració de 10”, ja que se-
gons explica “la gent és molt conscient que ho 
fas per amor a l’art. Tot el que fas és per amor 
als veïns, i saben que si no existís gent impli-
cada, no es podria fer”. Salvador, des de fa cinc 
anys a la junta, destaca la “col·laboració d’asso-
ciacions, ajuntament i veïns”, sense els quals 
difícilment es podrien celebrar aquestes festes 
del retrobament a la Font dels Enamorats.

L
Albert San Andrés

Presència calderina a la Flower Carpet de Brussel·les

L’entitat calderina Acció Cívica Calderina va ser una 
de les entitats que formaven part de la delegació ca-
talana que va participar els dies 16 i 17 d’agost a les 
celebracions del 20è aniversari de la nominació de la 
Grand Place de Brussel·les com a monument del Pa-
trimoni Cultural de la Humanitat per la Unesco. Per 

aquesta Mostra Internacional de Monuments UNES-
CO, cada delegació catifaire va recrear amb flors un 
Monument declarat com a Patrimoni Mundial de la 
UNESCO. Els vitralls laterals de la Sagrada Famí-
lia van ser el monument escollit per a participar en 
aquesta exhibició.

Nens i nenes divertint-se a la festa de l’espuma. Les selfies també van donar molt de joc. El 
monologuista Jonathhan Vives durant la funció i la paella amb millor presentació. > a. SaN aNDréS

“Quan s’ajunten aquestes dates 
ens tornem a reunir els que vivim 
i els que han viscut i crescut aquí”

Oriol Salvador
President de l’associació de veïns de La Font dels 
enamorats i membre de la comissió de les festes
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Tot jugava a favor. Bon temps, la il·luminació i la gent 
propera. El guitarrista calderí Luis Robisco i la cantant 
Judit Neddermann van protagonitzar dissabte 28 de ju-
liol la darrera sessió del Festival Molí de l’Esclop amb 
tot de complicitats amb el públic que omplia el recinte. 
Luis Robisco, acompanyat del seu germà Jose i del bate-
ria Paquito Escudero, feia tota una declaració d’intenci-
ons al començar l’actuació. “Avui juguem a casa”, deia 
el músic calderí abans de començar els primers compas-
sos de “Ni blanco, ni negro”. Després d’un dels primers 
moments àlgids de la nit, la composició “Querido papá”, 
composta arran de la mort del pare dels germans Robis-
co, va pujar a l’escenari Xavier Coll, que forma amb Luis 

Robisco –i Manuel González- el Barcelona Guitar Trio.
D’altra banda, Judit Neddermann, acompanyada del 
guitarrista Santi Careta, van oferir el seu repertori, 
format per temes del seu darrer disc, Nua, publicat el 
març d’aquest any. La cantant de Vilassar de Mar va 
començar a teixir complicitats amb els assistents a 
partir del tema “Vinc d’un poble”, dedicat al seu poble 
natal i va confessar que “mai havia tingut un bolo 
amb tanta complicitat del públic”.

Aquest any els concerts han aplegat molts 
més espectadors d’arreu de la comarca, i això fa 
pensar que el plantejament del festival és encertat, 
consolidant-lo com a referent musical del territori.

MúSICA | FESTIVAL MOLÍ DE L’ESCLOP

judit Neddermann i Luis Robisco 
tanquen la tercera edició del Festival

Actuació de Luis Robisco el passat 28 de juliol al Festival Molí de l’Esclop. > J. rIuS

BIBLIOTECA | ENTORN FLUVIAL

Projecte “Viu la Riera”
Fins al 20 de setembre es pot veure a la 
Biblioteca l’exposició itinerant del pro-
jecte “Viu la Riera” que recorre, aigües 
amunt, els municipis riberencs de la riera 
de Caldes: La Llagosta, Santa Perpètua 
de Mogoda, Palau-solità i Plegamans i 
Caldes de Montbui. Aquesta exposició 
és el resultat del procés de participació 
ciutadana per millorar la riera de Caldes 
que es va iniciar l’any 2016.

Una exposició oberta a tothom 
amb l’objectiu de promoure l’estima cap 
a aquest entorn fluvial ple de valors eco-
lògics, socials, culturals i paisatgístics.

THERMALIA | ANTROPOLOgIA

“Ossos: un viatge a l’època medieval de la mà de l’antropologia físi-
ca” és l’exposició que es pot veure al Museu Thermalia fins al 25 de se-
tembre. Una mostra que ens apropa a les condicions de vida de l’època 
medieval a través de l’estudi de les restes d’esquelets localitzades en jaci-
ments arqueològics dels segles VIII al XV, situats a la Catalunya Central.
L’exposició explica com vivien i morien els nostres avantpassats de 
l’edat mitjana i aprofundeix en diferents aspectes de la seva vida a 
partir de la utilització de diverses tècniques de l’antropologia física , 
i la paleopatologia –la ciència que estudia les malalties que van patir 
persones o animals del passat. 

El que ens expliquen els ossos 

ExPOSICIONS
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el pilot compagina les curses al campionat d’espanya de kàrting amb el ‘coaching’ esportiu 

El 24 d’agost del 2003, 
el pilot asturià Fernan-
do Alonso va entrar a la 
història de l’automobilis-
me després d’aconseguir 

la primera victòria d’un espanyol a la 
Fórmula 1 amb un Renault, en un es-
port en què llavors només existien uns 
pocs entesos en la matèria i una massa 
de seguidors que no arribava a una ter-
cera part de la d’ara. Era en aquests 
moments quan el pilot calderí Arnau 
Cervera començava a fer els seus pri-
mers passos damunt d’un kart. Un any 
després, començava a competir.

Alonso era campió els anys 2005 i 
2006, quan tot el país es bolcava en un 
esport que els era gairebé desconegut 
en l’àmbit tècnic, però sobre el qual els 
suposats entesos omplien hores de ter-
túlies a ràdios, televisions i bars. Men-
trestant l’Arnau seguia picant pedra 
per tractar d’emular les fites de l’as-
turià, un pilot que com ell, també es 
va iniciar al kàrting i en què també 
va fer història, ja que va ser el primer 
espanyol a aconseguir un campionat 
del món el 1996, en categoria júnior: 
“aquesta disciplina és el bressol de l’au-
tomobilisme. Tots els pilots, tant de ral-
li com de l’F1 surten del kàrting. Entre 
els 16 i 18 anys, qui s’ho pot permetre 
econòmicament fa el salt als monopla-
ces” explica aquest calderí de 21 anys. 
“Per desgràcia no és el meu cas i con-
tinuo en aquesta categoria, que és més 
sostenible econòmicament” afegeix.

Però tot i ser una categoria de 
llançament i pràcticament descone-
guda per la massa del món del motor, 
Cervera reivindica la importàn-
cia d’una disciplina que també gau-
deix d’una categoria professional: 
“és molt difícil dedicar-se professio-
nalment al món del kàrting, però és 
una categoria que et permet endins-
ar-te al món del ‘coaching’ i compar-
tir la teva experiència amb la resta”. 
Tot i gaudir d’un excel·lent cartell en 
el món de la competició, la falta de re-
cursos ha evitat l’escalada d’un pilot 
de categoria, que segueix competint al 
nacional i que sovint fa escapades in-
ternacionals, per aconseguir guanyar –
per exemple- les 24 hores de Le Mans 
de kàrting. “La repercussió mediàtica 
és molt minsa a Espanya. Hi ha tan-
cament per part de la Federació al fet 
que entrin més mitjans de comunica-
ció en aquest esport i això afecta molt 
en el tema de patrocinis, per tant, és un 
camp de cultiu perquè només progres-
sin els que tenen diners privats. A tota 
la resta que necessitem patrocinis i su-
port se’ns fa molt difícil”.

L’Arnau va trucar a la porta 
d’equips com Red Bull, on a l’acadèmia 
el van descartar per l’edat. “Les mar-
ques, si passes dels 18-19 anys i no has 
pujat a un monoplaça, ja et descarten. 

Arnau Cervera, de 
promesa a realitat

E
Albert San Andrés

Vas tard. A Red Bull va passar-me això 
amb 18 anys”. L’altra opció per haver-se 
quedat a l’equip de Woking, era desem-
butxacar una bona quantitat de diners. 
Això, però, no s’ho pren com a una der-
rota -de fet no ho és- i aprofita per ad-
quirir els màxims coneixements possi-
bles en un món molt reduït. Pilot oficial 
de la marca italiana Lenzokart en com-
petició, fa cursos d’iniciació i de per-
feccionament, adaptat al nivell de cada 
pilot. “Hi ha un moment en què t’especi-
alitzes i optes a traspassar aquests co-
neixements com a ‘coach’” explica men-
tre dona a entendre que aquest és el 
seu estil de vida, del qual està encantat. 
Però l’ambició d’un pilot és sempre 
guanyar. Amb el ‘coaching’ “et pots 

guanyar molt bé la vida, tot i que 
com a pilot sempre aspires a arribar 
a un campionat potent d’automobilis-
me” reconeix, mentre imparteix cur-
sos al kàrting de Cardedeu amb el 
seu equip Eagle Racing (https://www.
facebook.com/EagleRacingTeam/). 
Als campionats de kàrting per tenir op-
cions de victòria s’ha de pertànyer a 
un dels equips oficials, amb molts més 
mitjans per aconseguir la victòria que 
la resta de mortals. Tot i no haver-ho 
fet, Cervera sempre ha estat al Top5 de 
la categoria, cosa que demostra la in-
justícia d’aquest esport, en què els di-
ners gairebé sempre són determinants 
per ser competitiu en el punt màxim. El 
seu amic Pedro Hiltbrand, campió del 

món –l’únic després d’Alonso- de la ca-
tegoria KZ2 el 2016, és un bon exemple 
de l’evolució d’un pilot en aquest món.

Hiltbrand és una de les referèn-
cies de l’Arnau, que reconeix que amb 
els anys, “t’acabes emmirallant en re-
ferents reals que són al teu costat”. 
Aquest calderí, però, segueix lluitant 
en un esport en què el pilot té més im-
portància que la màquina -sovint es 
roda amb diferència de mil·lèsimes-, 
molt al contrari que a l’F1, en què gai-
rebé qualsevol pilot de la graella que 
piloti un Mercedes o un Ferrari pot ser 
campió del món. Cervera ja no té res a 
demostrar, ja que els resultats i el seu 
bagatge deixen clar la seva qualitat en 
el món del motor.

“Les marques, si 
passes dels 18-19 
anys i no has pujat a 
un monoplaça, ja et 
descarten. Vas tard.”

Arnau Cervera

MOTOR | kàRTINg

Arnau Cervera amb el Lenzokart en una competició del Campionat d’Espanya. > CeDIDa

Frances, subcampiona de Catalunya
La jove calderina Elna Frances, patinadora del club de Ripollet, va 
proclamar-se subcampiona en el Campionat de Catalunya Infan-
til, que va celebrar-se del 20 al 22 de juliol a la ciutat d’Igualada. 
Després del descans de l’estiu, i a la represa de la rutina esportiva, 
Frances ja treballa per a la pròxima participació al Campionat d’Es-
panya, que tindrà lloc del 18 al 20 d’octubre a Santander, i posteri-
orment, per a la Copa d’Europa, del 29 al 31 d’octubre a Fuengirola. 

Votació oberta pel Guardó Especial
L’11 de setembre finalitzarà el període de les votacions populars (que 
es realitzen a través d’un formulari web) que determinarà la perso-
na, d’entre les set candidatures presentades per a la ciutadania, me-
reixadora del Guardó Especial en la VII Nit de l’Esport. Els set candi-
dats són: Aida López (Ball Hip-Hop); Anna Puig (Rugby); Dolors Font 
(Hoquei Patins); Elna Frances (Patinatge Artístic); Escola Step by 
Step; Paqui&Santi (Ball esportiu), i Roger Hermosilla (Tir amb Arc). 
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Acció del partit contra el CE Vendrell en la 2a jornada de la Lliga Catalana. > m. CàTeDra

Ainhoa Campabadal, a l’esquerra, amb les seves companyes d’equip calderí al Campionat. > CeDIDa

La falta de gol torna a condemnar (1-2)

Segona derrota en dos partits que deixa 
l’equip fora de la Lliga Catalana a les prime-
res de canvi. Un gol, en 100 minuts, el prin-
cipal problema.
El Recam Làser Caldes va començar amb 
dubtes la nova temporada. Després de caure 
per 4 a 0 al Palau Blaugrana, l’afició espera-
va celebrar el primer triomf a casa contra el 
Vendrell, però s’haurà d’esperar. 
El partit va estar molt igualat, sense cap do-
minador clar. El Vendrell va tenir les millors 
opcions en els primers minuts però es va tro-
bar una vegada i una altra amb Campor sota 

HOQUEI | LLIgA CATALANA

Ruben Ruiz, amb la pilota, autor dels dos gols del Caldes. > K. CàTeDra

El nou Caldes suma la primera victòria a 2a Catalana

El CF Caldes ha començat el nou curs a Se-
gona Catalana de la millor manera possible. 
Els calderins van superar el passat diumen-
ge al CE Sallent per 2-0 en el primer par-
tit de la temporada. L’equip dirigit per José 
Luis Duque va fer un partit molt complet, 
deixant poques possibilitats als visitants.
El Caldes va sortir més fort des del principi, 
tenint el control de la pilota. Camí i Cañadilla 
van poder obrir el marcador en abans de la 
primera mitja hora de joc però l’esfèric va sor-
tir en ambdós casos fregant el travesser. Tot i 
això, al minut 35 Ruben Ruiz, nou jugador del 

fUTBOL  | CF CALDES

pals. Álvaro Giménez va obrir la llauna pels 
arlequinats però Necchi va empatar abans 
del descans. A la represa es va mantenir la 
mateixa tònica, però Nájera va anotar el 1 a 
2 a falta de 10 minuts pel final. Tot i que els 
de Candami van prémer l’accelerador per 
empatar el matx, no van aconseguir tornar 
la igualtat a l’electrònic. 
Dissabte passat, en un partit amistós contra 
el CP Voltregà, tot i fer un gran joc i domi-
nar el marcador durant bona part del matx, 
l’equip va caure en els minuts finals amb un 
resultat de 4-3. > Premsa CH Caldes 

club, va fer el 1-0 rematant a la perfecció un 
còrner al primer pal.  A la segona part el duel 
va tenir una tònica similar i Edu Morte, el nou 
porter dels de Duque, no va intervenir gaire. 
Els calderins van tenir bones opcions d’ampli-
ar el marcador i va aparèixer novament Ruiz 
per fer el 2-0. Camí va fer una gran jugada in-
dividual i va cedir la pilota al segon pal al nou 
9 del Caldes perque aquest rematés a plaer. 
Els últims 20 minuts van ser de control 
calderí per sumar els primers 3 punts de 
la temporada i situar-se en la part alta de 
la taula. > Kilian Càtedra

Del 26 al 29 de juliol, sis nedadores i un ne-
dador del CN Caldes van desplaçar-se fins a 
Madrid per disputar el Campionat d’Espa-
nya de Natació Infantil. D’entre les partici-
pacions més destacades, la nedadora Ainhoa 

NATACIÓ | INFANTIL 

Tres ors  i un bronze per 
Campabadal a Espanya

Campabadal es va posar al capdavant, acon-
seguint tres medalles d’or i proclamant-se 
Campiona d’Espanya en les proves dels 200, 
50 i els 100 metres lliures -en què va batre 
el rècord del Campionat-; i un bronze en els 
400 metres lliures. A la puntuació global per 
equips, les noies del CN Caldes van aconse-
guir la cinquena posició dins el rànquing de 
clubs participants de tot Espanya. 
D’altra banda, l’únic representant masculí de 
la vila, Marc González, va aconseguir la cin-
quena posició en els 400 estils, en què va re-
baixar la seva millor marca personal 9 segons. 
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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: La 
Llagosta, Santa Perpètua 
de Moguda,  Palau-solità i 
Plegamans  i Caldes.
Lloc: Biblioteca de Caldes 
Organitza: Viu la Riera

  DIMARTS 04
08 h · DEIXALLERIA 
MÒBIL
Lloc: A la cantonada entre el 
carrer Montserrat i l’avinguda 
de Pi i Margall,
Organitza: Aj. de Caldes

  DIMECRES 05
09 h · EXCURCIÓ
Excursió a Llafranc
Lloc de sortida: Les Cases 
dels Mestres
Organitza: Associació
gent gran

  DIJOUS 06
20 h · ACTE PRESOS 
POLÍTICS
“Música per la llibertat  
dels presos polítics.” 
Lloc: Pl. de l’àngel 
(Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes 

  DIVENDRES 07
19 h · CONfERÈNCIA
“La veu al jazz” a càrrec de 
l’Enric Vázquez
Lloc: Centre Cívic i Cultural 
El Reial de Bigues
Organitza: 3er Festival de jazz 

Castell de Montbui
22 h · CONCERT
Concert amb Dick Them 
i Mariona Blanch a la veu. 
Seguidament, jam Session. 
Amb servei de bar i begudes.
Lloc: Club Regasol 
(c. de la garça, 4)
Organitza: 3er Festival 
de jazz Castell de Montbui

  DISSABTE 08
15 h · TRICIRCUIT
Tricircuit Olímpic de Mar,  
amb la participació del 
CN Caldes.
Lloc: Tossa de Mar

20 h · VISITES GUIADES
Visites guiades al Castell de 
Montbui (cada 30 minuts)
Lloc: Castell de Montbui
Organitza: 3er Festival 
de jazz Castell de Montbui 

22 h · CONCERT
Concert La Vella Dixieland 
& Marian Barahona a la veu. 
Servei de bar amb sopar i 
begudes. 
Lloc: Castell de Montbui
Organitza: 3er Festival 
de jazz Castell de Montbui

   DIUMENGE 09
11 h · VISITES GUIADES
Visites guiades al Castell 
de Montbui (cada 30 minuts)
Lloc: Castell de Montbui
Organitza: 3er Festival de jazz 
Castell de Montbui

11.30 h · CERCAVILA 
CASTELLERA
Lloc: Parc de l’Estació
Recorregut: Av. Pi i Margall, 
C. del Rector Alemany, 
Pl. de Catalunya. 
Organitza: Ajuntament  
de Caldes de Montbui

12 h · CASTELLERS
Actuació amb motiu de la Diada  
de Catalunya, amb les colles dels 
Castellers de Mollet  i  de Caldes. 
Lloc: Pl. de Catalunya
Org.:  Castellers de Caldes

12 h · CONCERT
Concert amb Andreu Zaragoza i 
Magalí Sare.  Concert conveniat 
amb l’Associació de Músics 
de jazz i Música Moderna de 
Catalunya. 
Lloc: Castell de Montbui
Organitza: 3er Festival de jazz 
Castell de Montbui

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

18 h · SARDANES
Audició de sardanes amb la 
Cobla Ciutat de Terrassa.
Lloc: Pl. de l’Onze de Setembre 
Organitza: Agrupació 
Sardanista Calderina 

  DILLUNS 10
CURSOS
Inici dels cursos d’aikido , 
karate i taekwondo infantil. 
Lloc i organitza: Aikido Sakaki

21 h · MARXA DE TORXES  
PER LA INDEPENDÈNCIA 
Lloc: Pl. de Catalunya
Recorregut: Pl. de  Catalunya,  
Av. de Pi i Margall, C. del Forn, 
Pl. de l’Onze de Setembre.
Org.: Caldes per la Independència 
Organitza: ANC de Caldes

PLE EXTRAORDINARI
Punt únic: Aprovació  de 
l’atorgament de la Medalla  
d’Honor de la Vila de Caldes de 
Montbui a  Raül Romeva. 
Lloc: Sala de Plens de 
l’Ajuntament de Caldes
Organitza: Ajuntament
de Caldes

  DIMARTS 11
VOTACIONS
Finalitza el període de vo-
tació oberta i popular a les 
candidatures presenta-
des per a la ciutadania amb 
motiu de la Nit de l’Esport 
2018, que se celebrarà el prò-
xim 28 de setembre. Es pot 
votar a través d’aquest en-
llaç: https://goo.gl/forms/
vOWRZNLDc9tq7pDj1
Organitza: A. de Caldes

11 h · ACTE INSTITUCIONAL
Pilar de la senyera i ofrenes  
florals de l’Ajuntament i de  la 
ciutadania
Lloc: Pl. de l’Onze  de Setembre 
Organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui.
Col·laboren: Castellers de  
Caldes de Montbui 
de Montbui, Coral  del Centre, 
Coral guisla, ANC de Caldes 
i altres entitats locals. 

CONCERT
Concert del grup Deus 
garrotxines
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació gent 
gran

  DIJOUS 13
20 h · ACTE PRESOS 
POLÍTICS
“Música per la llibertat  
dels presos polítics”. 
Lloc: Pl. de l’àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes

  DIVENDRES 14
10 h · INSCRIPCIONS
Inscripcions per als Cursos de 
Català 2018-19, del 14 al 21 de 
setembre. 
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org: Oficina de Català de Caldes

  DISSABTE 15
12 h · UN CONTE AL SAC
Històries de cada dia. 
Narració de contes per 
a petits lectors. 
Edat recomanada: fins 
als 4 anys. 
Places limitades. Cal recollir 
invitacions a l’àrea infantil de 
la biblioteca a partir del dia 01 
de setembre.
Lloc i organitza: Biblioteca  
de Caldes de Montbui

  DIUMENGE 16
10 h · fIRA 
D’ANTIQUARIS  
I BROCANTERS
DE CALDES
Tot tipus d’objectes de 
antics, de brocanters, i de 
col·leccionistes procedents 
d’arreu de Catalunya.
Trobada mensual cada tercer 
diumenge de cada mes.
Lloc: Carre del Mestre 
gregori Montserrat i Plaça 
de Catalunya
Organitza: Ajuntament de 
Caldes de Montbui

10.30 h · NATACIÓ
Travessa a l’Estany 
de Banyoles, amb la 
participació del Club 
Natació de Caldes.
Lloc: Banyoles

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

  DILLUNS 17
SERVEI 
D’ASSESSORIA JURÍDICA 
PER A DONES
Lloc i organitza: Ajuntament 
de Caldes de Montbui

del 04 al 17 de setembre de 2018

29 agost · 95 anys 
ALEJANDRO ESTEBAN-MANZANARES GONZÁLEZ

25 agost · 34 anys 
TINA FUENTES FACHE

25 agost · 85 anys 
DOLORES FERNANDEZ SANCHEZ

24 agost · 89 anys 
JOSEP BALAGUER BRUNA

23 agost · 79 anys 
PEDRO BARDAJI MARCO

23 agost · 54 anys 
ANTONIO CANTON ORTEGA 

19 agost · 65 anys 
VICTORIANA PÉREZ MONTERRUBIO

17 agost · 89 anys 
ENCARNACION MORALES HERNANDEZ 

12 agost · 64 anys 
MONTSERRAT BALAGUER RUIZ 

02 agost · 90 anys 
RAMONA BUSQUETS MAYMO

01 agost · 74 anys 
MARIA DE LA PAZ GORRAIZ LOPEZ 

31 Juliol · 85 anys 
JORGE CANELA ALFARA

30 Juliol · 68 anys 
JOSE HUERTAS TAMAYO 

29 Juliol · 94 anys 
JOSEFA SANCHEZ MENDOZA 

27 Juliol · 77 anys 
JAUME CLAPERS PERMANYER 

25 Juliol · 91 anys 
MARIA ARBOS PASCUAL 

24 Juliol · 83 anys 
ANTONIO MONLEON CLERCH 

22 Juliol · 91 anys 
MANUEL NAVARRO CASTELLO 

20 Juliol · 81 anys 
CARMEN IGLESIAS VICENTE

20 Juliol · 83 anys 
MERCEDES LOPEZ CAMARA 

18 Juliol · 76 anys
MARCELINA BENITEZ BLAZQUEZ 

17 Juliol edad · 67 anys 
Mª DEL ROSARIO RAMON GARCES

17 Juliol · 71 anys 
JOSE BERNAL RUIZ

17 Juliol · 53 anys 
ANA MARIA PI FERNANDEZ

DEFUNCIONS

14 | AGENDA
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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 us informaran de la farmàcia de 
torn, que obrirà per prestar-los el servei 
d’urgències fins 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).

“Allunya’t de la gent que 
intenta menysprear 

 les teves ambicions. 
 La gent petita sempre ho fa, 

però la gent realment gran 
et fa sentir que tu també 
pots ser gran”

> Mark Twain

La frase de la quinzena HORITZONTALS:  1. Que es dediquen a la producción 
i/o venda de carn. 2. expresió usada per a donar coratge. 
Prostituta. 3. Vedella. Nou-cents noranta nou romans. 
De profit. 4. Cert arbre. extremitat. Dirigir-se cap a un lloc 
determinat. 5. relatiu o pertanyent a un eix. Certa flor. 6. en 
plural, peix comestible molt comú. acció de fer servir una cosa. 
7. expedient de regulació que fan les empreses quan creuen 
que no son rentables. en sentit contrari, massa tova formada 
amb farina que es la base per fer pa i pastes. 8. Nitrogen. 
alló que explica o justifica alguna cosa. Consonant. Vocal. 9. 
relatiu o pertanyent a un teantrop. 10. Cinquanta. en sentit 
contrari, quantitat suficient. Camina o es dirigeix a algún lloc.
VERTICALS:  1. Conjunt d’instalacions militars fixes. 2. 
Tractar regaladament a algú. article. 3. en sentit contrari, 
elevat de preu. en femení, individu d’un poble preromà 
estés des de el Llenguadoc meridional fins andalusia. 4. 
Nitrogen. estimar profundament. en sentit contrari, article 
indeterminat femení. 5. Nou-cents noranta nou. aire dels 
pulmons en l’expiració. Forma prefixada del mot a que ens 
referim quan parlem de l’orella. 6. en sentit contrari i en castellà, 
plural de vocal. Que no té cap mal. Consonant repetida. 7. 
mullar el pa en una salsa. en sentit contrari, lloc on arriven 
els vaixells. 8. en sentit contrari, nom de lletra. Fruits de la 
noguera. Consonant. 9. Soca grossa i seca destinada a ésser 
cremada. en sentit contrari, beguda originaria del raïm. 10. 
Consonant típica dels plurals. Ventet suau. escasa, limitada.

Mots encreuats

SOLUCIONS HORIZONTALS

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

1. CarNISSerS. 2. aPa. meuCa. 3. meCa. IC. BO. 4. PI. ma. aNar. 5. aXIaL. rOSa. 6. 
maBreS. uS. 7. ere. aTSaP. 8. N. raO. r. O. 9. TeaNTrOPIC. 10. L. uOrP. Va.
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Curiositats

“El Salvador és un 
país que conserva valors 

que aquí hem perdut”

Q
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· Quan va ser el teu primer contacte 
amb El Salvador?
ESADE té un programa molt interes-
sant que es diu SUD, Servicio Univer-
sitario al Desarrollo. Primer has de fer 
un seminari en el qual et posen en con-
text de la realitat de Llatinoamèrica i 
després has d’aterrar jurídicament a 
la realitat del país. Ara mateix soc pro-
fessor d’aquest seminari perquè visc a 
El Salvador. Després d’aquest semina-
ri, si l’alumne aprova, comença el pro-
cés de selecció. Vaig anar a El Salva-
dor entre el juliol i agost de 2013. És 
un programa que et fa obrir la ment i 
replantejar-te moltes coses. El Salva-
dor és un país dur, en el sentit que hi 
ha molta violència. Jo m’hi sentia molt 
tancat perquè no hi ha llibertat de mo-
viments. Era una realitat interessant.

· Tornes a Catalunya a fer dos màsters?
Sí. El juny del 2014 ja començo a fer 
les pràctiques del màster al bufet Cu-
atrecasas de Barcelona.

· Però ja tenies el cuquet de tornar-hi?
La veritat és que no. A mi em feia il-
lusió treballar, havia treballat molt dur 
durant la carrera per estar en un bon 
despatx... Però aleshores em truca la 
universitat i em diuen que aquell any 
no hi havia ningú per anar a El Salva-
dor, potser per la situació que vivia el 
país, i em van dir de repetir. Els vaig 
dir que sí, al despatx em van donar 

permís i al juliol i agost torno a 
anar a El Salvador.

· En aquest segon viatge que fas et 
canvia la percepció de les coses?
Sí. Ja em van agafar més confian-
ça i vaig estar treballant en casos 
d’una forma molt més intensa. El 
rector de la UCA, la Universidad 
Centroamericana José Simeón 
Cañas, em va dir de treballar amb 
ells, però els vaig dir que ja tenia 
una feina a Barcelona. Tenia un bon 
lloc i allò era tot el que podria de-
sitjar un jove que acabava de sor-
tir de la carrera. Però internament 
sentia alguna cosa, que no acabava 
de ser feliç. Al final vaig prendre la 
decisió de deixar el despatx i anar 
cap a El Salvador, on m’hi instal·lo 
l’agost de 2015.

· És llavors quan comences a tre-
ballar a l’Instituto de Derechos 
Humanos de la UCA. També reps 
un ajut de l’Ajuntament de Cal-
des en matèria de cooperació. 
Sí, el vaig rebre el 2015, el 2016 i el 
2017. Això és molt interessant per-
què, més enllà de l’aportació eco-
nòmica i de la meva condició, és 
una empenta a tirar-se a la piscina 
per a aquells joves que volen inici-
ar projectes de cooperació.

· Quina feina fas a El Salvador?
Soc coordinador jurídic de l’Insti-
tuto de Derechos Humanos de la 

UCA, i a més soc advocat a aquell 
país perquè vaig poder homologar 
el títol i fer-hi pràctiques. Per tant, 
puc exercir com qualsevol advocat 
nadiu. A l’institut treballem en tres 
grans àrees. La primera és la pro-
tecció internacional humanitària, 
és a dir, veig el procés de refugiats 
a l’inici. La segona gran àrea és li-
tigar casos de vulneració de drets 
humans a l’actualitat. I la tercera 
gran àrea de treball és que litiguem 
o intentem impulsar casos del con-
flicte històric.

· Com és la situació política al país?
Hi ha força institucionalitat. 
També és cert que hi ha corrup-
ció, com passa aquí. Les institu-
cions potser són més fràgils però 
no es viu la situació de països de 
l’Àfrica o del que ha passat a Ni-
caragua o a Hondures.
 
· Tot i així, El Salvador enganxa?
La gent d’El Salvador enganxa. És 
una gent molt càlida, acollidora, 
molt agraïda. És un país que con-
serven valors que aquí hem perdut 
com el respecte en el tracte o a la 
persona adulta. Malgrat tot, la so-
cietat salvadorenya és molt resili-
ent i dia a dia es tracta de superar. 
Són gent molt treballadora i rebus-
ca per poder portar menjar a casa.

Arnau
Baulenas

Bardia

Advocat i coordinador jurídic de l’Instituto
de Derechos Humanos de la UCA (El Salvador)

molts l’han comparat al president del Parlament, roger 
Torrent, pel seu aspecte. el cert és que aquest jove 
calderí, de 28 anys, té ja una llarga trajectòria defensant 
els drets humans a el Salvador, on hi va anar gràcies a 
una programa d’eSaDe el 2013, deixant enrere una feina 
en un prestigiós despatx d’advocats de Barcelona.

Jordi Rius

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


