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aldes és a punt de viure 
un dels moments més àl-
gids pel que fa a la pre-
sència de gent als seus 
carrers. Dijous 11 arren-

ca la festa major d’enguany, aques-
ta vegada amb un dia més de durada, 
que enllaça el cap de setmana següent 
amb la Capvuitada.  El programa de la 
Festa Major 2018 està integrat per un 
total de 64 activitats socials, culturals 
i esportives (45 durant la festa major 
pròpiament dita i 19 per la Capvuita-
da), 30 concerts i activitats musicals 
que es concentren en els dies de festa 
major, 10 espectacles i 5 exposicions 
que es podran visitar al llarg de tots 
els dies en que dura la festa. Aquest 
2018, la festa major compta amb el su-
port de 51 entitats ciutadanes i 13 em-
preses col·laboradores, l’aportació de 
les quals sumen 13.150€. El pressupost 
total de la Festa Major i la Capvuitada 
és de 130.000 euros, “un pressupost 
molt potent, ja que, per exemple, per·
què ens fem una idea, el pressupost 
de l’Escaldàrium és al voltant dels 
50.000 euros, i és una mostra dels 
recursos que hi dediquem”, assegu-
ra el regidor de Cultura, Isidre Pineda, 
que ha afegit que la festa major d’en-
guany serà “molt intensa, potser la 
més intensa dels darrers anys, grà·
cies a que tenim un dia més i això en 
ha fet estirar la programació”.

Després del tradicional Brindis de 
Festa Major, que es va celebrar dijous 
passat a Les Cases dels Mestres, l’al-
calde de Caldes, Jordi Solé, va explicar 
que la implicació d’entitats i empreses 
col·laboradores fa que “la festa sigui 

Caldes viurà una festa major al 
carrer i amb actes reivindicatius

C
Jordi Rius

Hi haurà més de 100 actes, entre la Festa Major i la capvuitada, i plats forts com Toni albà, els catarres o Dr.calypso

PReSenTACIó  | FM18

del poble i que sigui sentida i com·
partida pel poble i per al poble”. La 
plaça de la Font del Lleó, que concen-
trava altres anys moltes activitats, la 
majoria de cultura popular i tradicio-
nal, no estarà a punt per la festa per-
què encara està en obres “però en 
canvi guanyarem una nova plaça, la 
de l’U d’Octubre, un espai magnífic 

al centre del poble per respirar i gau·
dir de les Hortes”. De fet, aquest nou 
espai, que es va inaugurar ahir, serà 
l’escenari de la lectura de versots del 
Ball de Diables dissabte 13 d’octubre. 
A més, en motiu del 25è aniversari del 
Ball de Diables de Caldes, el correfoc 
de dissabte comptarà amb la partici-
pació de més colles convidades (les pa-

drines i les filloles de la colla calderi-
na) i, per tant, de més pirotècnia. En 
total seran 8 les colles que participaran 
al correfoc. A més del Ball de Diables 
de Caldes, hi haurà els Balls de Dia-
bles de l’Arboç i de Sabadell, els Dei-
xebles del Dimoni de la Pedra Llarga, 
els Sentcremats, els Diables de Castell-
terçol, els Mals Esperits d’Eivissa i el 
Front Diabòlic, que participarà al cor-
refoc infantil del 14 d’octubre. El cor-
refoc s’iniciarà a la plaça de l’Església 
i acabarà el recorregut a la plaça de 
l’Onze de setembre.

A més de participativa, la festa 
major de Caldes tindrà també un com-
ponent reivindicatiu dels presos polí-
tics i dels polítics que són a l’exili. Així, 
divendres 12 d’octubre hi haurà un ver-
mut groc amb concurs de truites a la 
carpa del parc de l’Estació organitzat 
pel CDR de Caldes, i el mateix dia, a 
partir de les 20 h, un sopar groc a les 
barraques de les entitats en què es pot 
fer un donatiu a les guardioles que hi 
haurà a cada barraca per a l’Associa-
ció Catalana pels Drets Civils.

TONI ALBÀ OBRE LA FESTA
La tronada inicial de festa major do-
narà dijous 11 a les 20:30 h el tret de 
sortida dels 5 dies de festa. L’espec-
tacle inaugural el protagonitza Toni 
Albà amb l’obra d’humor Audiència i-
real que narra les divertides trobades 
que alteren l’existència d’un monarca. 

Pel que fa a espectacles, destaca 
l’estrena de El viatge d’en Prim (diven-
dres 12 a les 18 h) un musical teatralit-
zat per a cinc actors, cinc cors d’adults, 
3 cors infantils, orquestra, grup de 
combo i 3 grups de dansa. Es tracta 
d’un musical participatiu que porta-
rà tres-centes persones voluntàries a 
dalt de l’escenari. Liderat per la Coral 

Marc Viamonte
és l’autor de la 
imatge de la Festa 
Major de Caldes 
que suposa tot un 
tribut a la Font 
del Lleó

L’alcalde, Jordi Solé, i el regidor de Cultura, Isidre Pineda, destapant el cartell el dia del brindis de FM. > M. clapers
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del Calderí, aquest musical és un 
projecte de cocreació en què hi han 
pres part una vintena d’ entitats de 
Caldes. El projecte destinarà la re-
captació, mitjançant taquilla inver-
sa, al projecte educatiu de Caldes 
Solidària de Mampatim, al Senegal.

Pel que fa a música, el primer 
dia de la festa arriba amb el grup de 
versions La Banda del Coche Rojo, 
DJ Markiii a l’Envelat i Ron&Papas, 
el grup femení emergent Roba Es-
tesa i DJ Kràpula a la carpa del 
parc de l’Estació, que per segon 
any estarà gestionada pels Caste-
llers de Caldes. Divendres, pel pú-
blic adolescent i juvenil, destaca 
també el «Vaparir tour» de Ràdio 
Flaixbac, del divendres 12 a la mit-
janit, amb la participació de Carles 
Pérez, Jordi Plans, Andreu Presas 
i el Gran Germán. “Era una recla·
mació que ens feien des dels col·
lectius més joves, tenir una festa 
d’aquest tipus”, assegura Pine-
da. Abans hi haurà l’actuació dels 
Dr Calypso. Aquesta nit es tancarà 
amb la formació Seguirem, que ret 
tribut a Obrint Pas i l’actuació de 
Gravity DJ. El dissabte 13 és el torn 
per l’Orquestra Maravella a l’Enve-
lat i Che Sudaka i la Sra. Tomasa a 
la Carpa del parc de l’Estació.

El diumenge 14 se celebra un 
doble concert benèfic contra el càn-
cer amb Animals i Els Catarres a 
l’Envelat, “d’aquesta manera és 
més atractiu i pot atraure més 
gent”, assegura el regidor de Cul-
tura. El preu per assistir al concert 
és de 12 euros i ja es poden comprar 
les entrades al Museu Thermalia, 
Stage, Tot Música i Esporta. També 
es poden adquirir les localitats a la 
pàgina web d’Els Catarres per 14 
euros. Dilluns 15, les havaneres de 
Port Bo tancaran les actuacions mu-
sicals d’aquesta Festa Major, a l’es-
pera dels actes de la Capvuitada.

Pel que fa a activitats, d’entre 
les més de seixanta que n’hi ha pro-
gramades cal destacar el concurs de 
dibuix Manolo Hugué, que enguany 
arriba a la 42a edició, i les activi-
tats esportives com la Milla Urbana 
o les Olimpiades Infantils. En l’àm-
bit d’exposicions, el Museu Therma-
lia també ofereix la tradicional ex-
posició de festa major, en aquesta 
ocasió ‘Calderins d’arreu. De la me-
mòria als objectes’.

Alguns dels protagonistes de 
la Festa Major de Caldes 2018: 
L’humorista Toni Albà que 
obrirà la festa amb ‘Audiència 
i-real’, el palasso Marcel 
Gros, el grup Dr. Calypso, 
la cercavila de gegants, el 
correfoc i Els Catarres que 
actuaran amb Animals el 
diumenge 14 en un concert 
benèfic contra el càncer.
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eLS GRUPS POLÍTICS ReSPOnen: QUÈ VA SIGNIFICAR L’1 D’OCTUBRE DEL 2017?

L’1 d’octubre vàrem 
plantar la llavor de la 
nostra victòria demo-
cràtica. Vàrem veure 
fins on era capaç d’ar-
ribar el poble de Cata-
lunya, ciutadania i ins-
titucions, quant al seu 
compromís amb la de-
mocràcia i la llibertat. 
I tot el món va poder 
veure què era capaç de 
fer l’estat espanyol: in-
tentar aturar de ma-
nera salvatge ciuta-
dans que només volíem 
votar. Res és igual des-
prés d’aquell primer 
d’octubre.

El referèndum de l’1 
d’octubre i la mobilit-
zació popular d’aquells 
mesos van demostrar 
el poder del moviment 
popular i l’organitza-
ció. Es va votar i va 
guanyar la República. 
Aquesta ha d’incloure 
drets socials, ambien-
tals i de gènere. 
Cal acció política als 
carrers, visibilitzar un 
conflicte democràtic 
basat en un Estat dès-
pota que manté presos 
polítics i agredeix a un 
poble per votar.

Poques vegades en la his-
tòria recent del nostre 
país hem viscut moments 
de tanta dignitat personal 
i col·lectiva i, a la vegada, 
tanta determinació en la 
defensa de la democràcia. 
Milers i milers d’homes i 
dones ens vàrem sentir 
poble i constructors de 
llibertat. L’èxit de l’1 d’oc-
tubre es va començar a 
forjar aquell dia, quan de-
senes de milers de perso-
nes vàrem mostrar durant 
hores i hores una dignitat 
personal i una convicció cí-
vica i no-violenta com mai. 
Va ser l’inici del camí cap 
a la República catalana.

Catalunya va patir una 
forta sacsejada tant a 
nivell polític com a ni-
vell social. Els esdeveni-
ments varen posar a ca-
dascú al seu lloc, els uns 
al costat de l’incompli-
ment de les lleis i els al-
tres a imposar les seves 
idees per la força. La 
més perjudicada, com 
sempre, la ciutadania, 
que ha vist com em-
preses han marxat (els 
impostos no es queden 
a Catalunya) i com s’ha 
iniciat un període de 
no-govern.  

L’1 d’octubre del 2017 
va pasar a la història 
tant per causes bones 
com per esdeveni-
ments horribles. Els 
catalans vam veure el 
nostre fet realitat: un 
referèndum organitzat 
i dins les lleis catalanes 
amb la promesa de ser 
vinculant. Però, des-
graciadament, sembla 
que els somnis d’inde-
pendència eren només 
això: somnis. 
Ni som una democrà-
cia, ni som un país in-
dependent, ni som res.

L’1 d’octubre de l’any 
passat no hi va haver 
cap referèndum a Ca-
talunya, ni res mínima-
ment homologable en 
cap país democràtic. 
No hi havia ni cens ofi-
cial, ni comissió elec-
toral independent, ni 
tant sols meses elec-
torals amb unes mí-
nimes garanties. Cal 
tenir molt present a 
tots aquells catalans a 
qui varen enganyar al 
convocar-los a partici-
par en una mobilitza-
ció il·legal, que els pro-
motors ja sabien.

OBReS | FONT DEL LLEÓ

COMUnICACIó | RÀDIO

Últims retocs per 
gaudir de la plaça

La nova ‘veu’ de 
Ràdio Caldes

A mitjans de setembre va enfi-
lar-se la recta final del projecte 
de transformació i intervenció de 
la plaça de la Font del Lleó. 
Després d’aproximadament vuit 
mesos d’afectació, a hores d’ara es 
dona per finalitzada la instal·lació 
del servei, el qual inclou els tubs 
de conducció, els cables de mitja 
i baixa tensió i els quadres elèc-
trics definitius d’esdeveniments i 
de les caixes d’enllumenat públic. 
La fase que resta pendent, i en la 
qual ja hi treballen quatre pare-
lles d’operaris, és la col·locació de 
les llambordes a la plaça, és a dir, 
el procés més artesanal de l’obra 
i una de les parts més delicades 
del projecte, ja que cal que es faci 
peça per peça. El temps estimat 
per fer aquesta tasca és de 60m2 
de llamborda per parella i dia, 
però el consistori local no con-
firma una data exacta de finalit-
zació de la intervenció per possi-
bles canvis en els terminis teòrics 
a causa de meteorologia adversa. 
Aquesta nova i última fase en les 
obres respon a la idea del projec-
te de la conservació de la llambor-
da, col·locant l’original al centre, i 
convivint amb llamborda de gra-
nit als perímetres. 

L’emissora municipal Ràdio Cal-
des, que des del seu naixement, 
el 1980, no ha deixat d’eme-
tre, ha encetat nova tempora-
da amb més d’una trentena de 
col·laboradors, 20 programes 
d’emissió i amb més franja ho-
rària; tot plegat sota la gestió de 
l’empresa adjudicatària, La Cul-
tura No Val Res. 
En aquesta nova etapa, s’emfa-
titzen els continguts informa-
tius, tot i que al llarg de l’horari 
d’emissió -de dilluns a divendres 
de 8 a 13 h i de 17 a 22 h-, es trac-
taran també continguts d’actua-
litat, cultura, política, entreteni-
ment, esports i molt més. 
Ràdio Caldes es pot escoltar en 
directe sintonitzant la freqüèn-
cia 107.8 FM o a través del web, 
i via podcast a la carta i des de 
l’app, disponible a iTunes Store 
i a Google Play Store.

hir dilluns 1 d’octu-
bre, Caldes va recor-
dar els fets produ-
ïts ara fa un any amb 
un acte festiu que va 

concentrar a centenars de calderins 
i calderines en la inauguració de la 
nova plaça anomenada U d’Octubre. 
Les obres realitzades a l’antic apar-
cament del Sindicat van finalitzar a 
finals de setembre per donar lloc al 
nou espai de lleure que fa un home-
natge “a totes les persones que van 
fer possible la celebració del refe·
rèndum d’autodeterminació de Ca·
talunya”, explicava Jordi Solé, alcal-
de de la vila durant la inauguració.

L’acte començava als vols de les 
19:30h amb la cercavila a càrrec de 
Zebrass Marxing Band, que va servir 
per redirigir al públic assistent des 
de la plaça de l’Àngel fins a la nova 
plaça de l’U d’Octubre. Un cop allà, 
es va procedir a la inauguració oficial 
de l’espai, ubicat a l’entrada del cen-
tre històric, just al costat de l’Esglé-
sia de Santa Maria: “La nova plaça 
significa posar a la disposició de 
la ciutadania un espai públic que 
fins ara era ocupat per vehicles; 
un espai d’activitat i de vida; un 
espai per gaudir del nostre patri·
moni natural, cultural i històric”, 
seguia explicant Solé durant l’acte.

Després del discurs de l’alcal-
de, la inauguració va continuar amb 
un omnipresent to festiu, i després 
de més música, van seguir les actu-
acions i activitats organitzades des 
de la Plataforma per l’1 d’Octubre.

La nova plaça es divideix entre 
una zona de jocs infantils amb ar-

L’homenatge a un fet històric

bres i mobiliari urbà, i una esplana-
da polivalent especialment pensada 
per acollir-hi activitats. L’habilitació 
d’aquest nou espai de lleure forma 
part d’una actuació doble que inclou 
la construcció d’un aparcament so-
terrat al Raval Canyelles que comp-
tarà amb 157 places. Segons el con-
sistori, aquest nou aparcament 
significarà “l’alliberament de vehi·
cles a l’espai tot donant resposta 
a la necessitat de places en el cen·
tre un cop s’acabin els acords pri·
vats gràcies als quals s’han pogut 
tenir oberts aparcaments provisi·
onals a la zona”. 

POLÍTICA | ANIVERSARI

 ahir a la tarda, caldes de Montbui va inaugurar la nova plaça de l’u d’Octubre

Redacció

A

Centenars de calderins i calderines celebràven el primer aniversari de l’1 d’octubre alçant una de les urnes. > Q. pascual

Caldes lliura la Medalla 
d’Honor a Raül Romeva
Dissabte passat, Diana Riba, 
companya de Raül Romeva, 
recollia la Medalla d’Honor de la 
vila que Caldes ha volgut atorgar 
al conseller empresonat. L’acte va 
significar el reconeixement i estima 
a qui fou veí del municipi i primer 
conseller d’Exteriors de la Generali-
tat de Catalunya, que és a la presó 
des del 23 de març passat, arran els 
fets de l’1 d’octubre del 2017. 

FOTOgaleria a: www.calDeri.caT
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Un any més, Caldes ha celebrat la Setmana de la Mobilitat de manera 
festiva, a través de les ja tradicionals cercaviles que acompanyen els 
infants a les escoles tot fomentant una mobilitat sostenible. A ritme del 
grup d’animació La Torna, més de 600 alumnes dels diferents centres 
educatius van poder compartir un divertit trajecte a peu amb les seves 
famílies fins arribar a l’escola. Tot i cercar, per al moment, un canvi de 
costums a través d’activitats lúdiques i didàctiques, el consistori ad-
verteix que podrà arribar el moment en què calgui “prendre mesu·
res reguladores al voltant de les escoles per protegir als infants del 
trànsit i de la contaminació, seguint les fitxes del Pla de Mobilitat 
Sostenible de Caldes de Montbui”, explicava Jaume Mauri, regidor 
d’Espais Públics i Sostenibilitat. D’altra banda, fins al 8 d’octubre, in-
fants i famílies poden gaudir del joc “Aventura’t amb la mobilitat sos-
tenible” al nucli antic de la vila.

Durant els matins dels divendres 21 i 28 de setembre, l’alcalde de Cal-
des de Montbui, Jordi Solé i la regidora d’Educació, Roser Guiteras, 
van visitar els centres educatius com a representants del consistori, 
i van comprovar de primera mà l’arrencada del nou curs a les aules 
calderines. A les visites, Solé constatava que el curs havia començat 
amb normalitat, però també destacava que, “en general, la direcció 
dels centres transmeten que hi ha aules que estan per sobre dels 
ràtios i, per manca de personal, se’ls fa difícil atendre la diversitat 
cada vegada més creixent”. En vista de l’amenaça de reduir o tancar 
línies o cursos a determinades escoles, l’alcalde assegura que “els pri·
mers cursos de primària, les ràtios estan una mica per sota dels 
màxims, però són ràtios raonables”. El problema recau en cursos 
superiors - a partir de tercer de primària-, en què les ràtios són més 
elevades, i en alguns casos es supera el màxim permès. 

InfAnTS | SETMANA DE LA MOBILITAT eSCOLeS | VISITA INSTITUCIONAL

Divertides cercaviles per 
anar a peu a l’escola

Un inici de curs amb 
certs problemes de ràtios

Infants i famílies en la cercavila de l’Escola Pia dimarts passat. > ceDiDa Solé i Guiteras visitant les aules d’El Calderí el 21 de setembre > i. HiJaNO

ACCIó SOCIAL | AJUTS

Més de 80.000€ en 
concepte de beques
Enguany, l’Ajuntament de Caldes 
destinarà 80.851€ per atendre el 
total de les 392 sol·licituds accepta-
des en concepte d’ajuts per materi-
al escolar i llibres, escoles de bressol 
municipals, el Taller d’Art Munici-
pal i l’Escola Municipal de Música. 
Aquest volum d’ajuts respon als re-
cursos propis del consistori, el total 
dels quals s’ha vist incrementat fins 
un 255% respecte l’any 2011, quan 
s’hi van destinar 22.767€. 
En aquests últims 8 anys, l’increment 
en l’import destinat a beques d’Ac-
ció Social ha augmentat significati-
vament, i la tendència ha estat pro-
gressiva cada any “per tal de donar 
resposta a les necessitats de les fa·
mílies calderines i que tots els nens 
i nenes gaudeixin de les mateixes 
oportunitats en escolarització”, ex-
plicava Isidre Pineda, primer tinent 
d’alcalde.  Aquest any, els ajuts més 
rellevants de la convocatòria de be-
ques són els destinats a material es-
colar i llibres i a escoles bressol i mu-
nicipals. De les primeres, “es van 
rebre 358 sol·licituds i tan sols 24 
han estat denegades”, explicava Mi-
reia Bejarano, cap del departament 
d’Acció Social. En les segones, s’han 
cobert les quotes d’inscripció amb un 
augment de recursos del 29% respec-
te el curs 2011/12.
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PSC Caldes de Montbui

ap greu, que de manera intencionada o no, es 
menyspreï la feina i esforços dels altres quan 
un s’intenta atribuir un mèrit que no li pertoca. 
Ens referim a l’article d’opinió que va publicar 
el PDeCAT el 18 de setembre passat, en aquest 

mateix espai, reservat pels partits polítics titulat: “Millora de la 
C-59 (tram Palau-Solità i Plegamans – L’Estany)”. 
Afirmaven el següent: “...membres del PDeCAT de les pobla-
cions afectades es van reunir el 29 d’agost passat amb l’Hono-
rable Conseller de Territori i Sostenibilitat, Sr. Damià Calvet... 
Aquesta reunió va servir per aconseguir el compromís ferm del 
Govern de la Generalitat de fer diverses actuacions de millora 
a la C-59 al llarg de l’any 2019.” Només que haguessin estat una 
mica pendents de les Comissions Informatives, dels Plens mu-
nicipals, de les notes i rodes de premsa (23/7/2018 i 17/11/2017) 
de l’Ajuntament o als articles que publiquem en aquest espai del 
diari, haurien sabut que aquest compromís  ja estava assolit i 
anunciat en múltiples ocasions. I si s’ha assolit, ha estat gràcies 
a diverses reunions i molts mesos de treball entre l’Ajuntament 
de Caldes, l’Ajuntament de Palau de Plegamans i el departa-
ment de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Ens expliquem una vegada més. Després de diverses reunions 
amb el Sr. Gallego (Cap del Servei Territorial de Carreteres) 
el 23 març; amb el Sr. Flores (Dir. General d’Infraestructures 
de la Generalitat) i el Sr. Font (Secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat) el 26 
de juny; i amb l’ex-Conseller de Territori i Sostenibilitat, el Sr. 
Rull, vam aconseguir el tancament del projecte de millora a la 
C-59 a la rotonda de Palau. De fet, ja al mes de novembre del 
2017, vam informar que el projecte estava en fase de redacció 
i el vam rebre l’abril del 2018. També tenim el compromís per 
escrit, per part de la Conselleria, de la creació d’un nou pro-
jecte del pas soterrat cap al cementiri que enllaçarà el carrer 
Bigues amb el camí de les Vídues.

es de fa un temps, els polítics fem de tot 
menys empatitzar amb els que pensen dife-
rent, amb els que tenen una ideologia dife-
rent. Això ens ha dut a la situació en la que 
estem actualment. Una situació en què amb 

prou feines es fa política, en què és més important treu-
re a la llum qualsevol drap brut que no pas emfatitzar els 
coneixements o experiència dels que ens dediquem a això 
de la política. Una situació de confrontació. Una situació 
en què o ets dels meus o estàs contra mi. Blanc o negre. 
El socialistes no hi estem còmodes, en aquesta situació. 
Nosaltres no creiem en els extrems, no ens agrada que 
tot sigui d’un sol color. Preferim veure l’arc iris sencer, 
ens agrada seure per parlar i negociar i trobar els punts 
en comú entre totes les parts per poder viure en harmo-
nia i fer millor les coses. Pensem que tothom, tingui la 
ideologia que tingui, pot aportar idees positives que fan 
que tots sortim guanyant. Definitivament defugim de la 
confrontació. Només cal veure els primers dies de gestió 
dels socialistes al Govern Central, el gran canvi d’acti-
tud en comparació l’anterior gestió. D’això tracta l’empa-
tia. Pensar en l’altre, posar-se en la seva pell i no veure’l 
com un enemic. Escoltar el que diu. Hem fet un gran pas 
per reconduir l’actual situació catalana, ara només falta 
que el president Torra es tregui la bena dels ulls i també 
ho faci: seure en una taula a parlar i negociar. Però sense 
oblidar empatitzar.

l primer dia del mes d’octubre de l’any 2017 
passarà a la història. De fet ja ho ha fet, tant 
per causes bones com per esdeveniments hor-
ribles. L’Estat espanyol, inclosos aquells que 
viuen a Catalunya, van veure el seu somni 

acomplert: un munt de guàrdies civils colpejant persones pa-
cífiques com si fóssim en temps de la Inquisició o, pitjor i tot, 
de Franco. D’altra banda, els catalans vam veure també el nos-
tre fet realitat: un referèndum organitzat, fins l’últim detall, 
i dins les lleis catalanes amb la promenticó de ser vinculant.
Al final del dia, els catalans vam guanyar, sobretot a Caldes, d’ai-
xò no n’hi ha cap dubte. Només cal comptar els vots.
Per tant, som un estat independent de facto, ja que si vivim en 
una democràcia el poder esdevé de la ciutadania, la seva gent.
Desgraciadament, un any més tard, sembla que els somnis d’in-
dependència eren només això: somnis. Ni som una democrà-
cia, ni som un país independent, ni som res. És evident que la 
culpa és dels qui governàven a l’estat espanyol i només seva, 
malgrat els nostres líders polítics tampoc han sabut aprofitar 
res del que la ciutadania i total la gent del carrer els hem donat.
La independència no vindrà de Pedro Sànchez, i encara menys 
dialogant sobre una reforma de la Constitució, quan sabem… 
que l’Estatut ja va ser incomplert l’any 1971, escapçat el 2010, 
i el pacte fiscal tombat el 2012.. i així any rere any...
El dos d’octubre és aquí i res ha canviat. Per què? Pregun-
teu-ho als injustament (tot sigui dit) empresonats presos 
polítics, a la tan admirada per alguns UE o al mateix Go-
vern i al seu partit i partidisme que sembla no acabar mai. 
Si seguim confiant cegament en aquests curts de gambals, 
mai farem res.
Esperem equivocar-nos i així podrem ser feliços si això 
passa, però aquest dos d’octubre, els presos seguiran a les 
presons, els exiliats a l’exili i les banderes franquistes one-
jant impunement sobre el Palau de la Generalitat.
Això sí, seguirem somiant que algun dia aquests somnis es 
converteixin en realitat!

ls pares són els principals responsables de l’educa-
ció dels seus fills. Aquest paper no pot ser substi-
tuït ni condicionat per l’Estat, al contrari, els pares 
han de tenir la seguretat que l’Estat els protegeix, 
i garanteix els seus drets. L’exercici de la llibertat 

d’ensenyament, tal com contempla l’article 27è de la Constitució 
Espanyola, és un dret fonamental. Quan el constituent ho va si-
tuar en el Títol Primer de la Constitució “Dels Drets i Deures Fo-
namentals,” no va ser fruit d’una decisió a la babalà, sinó que va 
considerar que el dret a l’educació i la llibertat d’ensenyament ha-
vien d’estar en  un plànol d’equilibri i fonamental. Aquest va ser el 
primer gran pacte en matèria educativa de la Transició; un pacte 
que, a dia d’avui no es pot posar en perill.
El Govern socialista defensa la primacia de l’escola pública; és la 
seva opció, està en el seu ple dret. El Grup Popular defensem la pri-
macia del conjunt del sistema educatiu en el qual estan totes dues 
xarxes: l’escola pública i la concertada, sostinguda parcialment amb 
fons públics, que són complementàries perquè així ho ha assenya-
lat el propi Tribunal Constitucional. També l’escola privada forma 
part del conjunt del sistema educatiu. El Govern  del PSOE amb la 
decisió de modificar l’article 109.2 de la LOMCE està qüestionant i 
limitant la llibertat d’elecció de les famílies. Hi ha grups polítics  que 
defensen una escola única, pública i laica; nosaltres no ho defensem, 
però creiem que ha d’existir aquest model públic i laic perquè ente-
nem que hi haurà famílies  que vulguin aquest model d’escola dins 
del nostre sistema educatiu. I tenen dret a triar.
Existeixen sis tractats internacionals amb rang de llei interna se-
gons l’article 96è de la Constitució, que empara el dret dels pares 
a triar l’educació dels seus fills. Entre ells la Declaració Univer-
sal dels Drets Humans, que estableix a l’article 26.3 que els pares 
tindran dret preferent a escollir el tipus d’educació que haurà de 
donar-se als seus fills. Des del PPC seguirem buscant un  acord 
en matèria educativa, però un acord que es fonamenti en el pacte 
constitucional.

osem la vida al centre, recuperem sobiranies. 
Durant aquest últim any, des d’organit-
zacions populars com Caldes Feminis-
ta, al qual volem agrair de tot cor la tasca 
que fa, s’ha treballat per tal que a Caldes 

de Montbui, s’hi portin a terme polítiques feministes. 
S’ha treballat i, es continua fent de forma participa-
tiva, oberta al poble i amb la institució a remolc, en 
la creació d’un protocol d’actuació en casos d’assetja-
ment sexual a les nostres festes populars. El tret de sor-
tida va ser a la festa de l’Escaldàrium, i no cal dir que 
es continua treballant de cara la festa major d’enguany 
i les que vinguin, per tal que les dones gaudim dels es-
pais d’oci nocturn amb total tranquilitat i seguretat. 
Cal destacar que des de la CUP considerem que un 
protocol era imprescindible, però segueix sent insu-
ficient, i així ho volem denunciar. Cal ser més ambicio-
ses, no descansarem fins aconseguir unes polítiques 
reals en clau de gènere i que la institució les adqui-
reixi i les compleixi amb una mirada transversal. 
Caldria que el govern municipal inclogui el femi-
nisme en la gestió municipal, com quelcom im-
prescindible i posi els recursos necessaris, per 
poder compensar les mancances que encara tenim. 
Per nosaltres el feminisme, és alhora una lluita contra el 
patriarcat, i també contra el sistema capitalista que l’am-
para i per tant les nostres propostes sempre aniran en 
aquesta direcció. La única possible, on les dones poguem 
ser realment lliures i on la vida sigui l’eix sobre el que girin 
la resta de decisions.
Feminisme per canviar-ho tot! 

mb motiu de la commemoració del primer 
aniversari de l’U d’Octubre, el Partit Demò-
crata manifesta:
1.Recordem amb orgull l’1-O de 2017.  Mal-
grat les dificultats, les amenaces i la violèn-

cia policial, milers de persones vam demostrar la ferma 
voluntat d’exercir un dret legítim: VOTAR.
2. Condemnem la violència policial exercida contra perso-
nes pacífiques que només volien votar. L’actuació de l’Estat 
espanyol va ser i segueix sent indigne d’un país que s’ano-
mena democràtic. L’ús de la violència policial és el recurs 
de països que pretenen silenciar la seva ciutadania, limi-
tant la seva capacitat d’actuació i, fins i tot, de pensament. 
L’1-O va ser un motiu de vergonya per Espanya, i, també, 
per tota la Unió Europea.
3. El referèndum de l’1-O va ser un acte d’exercici del dret 
d’autodeterminació, derivat del mandat democràtic de la 
ciutadania del nostre país. Catalunya és una nació amb 
una història mil·lenària, amb llengua, dret civil i institu-
cions pròpies.
4. Més de 2.286.217 electors van poder votar durant el refe-
rèndum, els quals representen un 43,03% del cens. 770.000 
ciutadans censats no van poder votar per la clausura dels 
col·legis. El “sí” es va imposar per un 90,18% dels vots, en-
front d’un 7,83% de vots pel “no” i un 1,98% de vots en blanc.
5. Denunciem la incapacitat de l’Estat espanyol de respon-
dre a una qüestió política fent política. Les nostres reivin-
dicacions només poden tenir una resposta política, la solu-
ció passa per aquesta via, i demanem que es pugui prendre 
de manera acordada.
6. Reconeixem la implicació i el compromís de les entitats 
socials, alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores, partits 
polítics, representants institucionals, càrrecs electes i mi-
lers de catalans i catalanes que van fer possible que el...

Municipis feministes Manifest de l’U d’Octubre
PDeCAT Caldes de MontbuiCUP - Som CaldesERC Caldes de Montbui
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Popularment, d’això se’n diu 
intentar “marcar-se un tant” 

Empatia Dos d’octubre Garantir la llibertat d’elecció 
educativa de les famílies 

PPC Caldes de MontbuiUnits per Caldes
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L’1  d’octubre:  fora  cataractes!
> Quim Campistron

-¿Venís a casa a la tarde y tomamos 
un mate cosido? -em diu per telèfon 
el meu amic. 
-Entesos -responc. 
-Y traéte los libros de historia -afe-
geix amb contundència. 
-Que què? Però si a tu no t’agrada la 
història, què t’ha passat? -l’interpel-
lo, sorprès.
-Llevo toda la mañana delante del 
televisor. Quins coyons que teneis 
los catalans. 
Era diumenge 1 d’octubre de 2017.
Feia tres anys que no parava de dir-
me que estàvem bojos, que no sor-
tiria bé, que el Govern (central) té 
tot el poder i la força a les mans, 
que s’havia de pactar. No les tenia 
totes, i la veritat és que jo tampoc. 
Però, convençut que pitjor no po-
diem estar, anava desgranant-li ar-
guments i reflexions: la història, la 
llengua, els sentiments diferencia-
dors, la cultura, l’esperit emprene-
dor... “Con esto no comés”, em fre-
nava en sec. A continuació, venia el 
que deien a la tele: la fuga d’empre-
ses i la manca d’inversions. El gran 
fantasma s’encarnava. Tenia por de 
perdre la feina. “Lo dejé todo para 
venir, y ahora que resién comienso a 
levantar cabesa, el independentismo. 
Nos van a pisotear, me quedaré sin 
curro, y ¿a donde voy?” És argentí. 
Des de l’adolescència, que s’ha hagut 

de buscar la vida. Va passar quasi de 
tot, fins que finalment, resistint-se a 
continuar fent la viu-viu, va decidir 
llençar-se a la incertesa. Encara era 
jove i havia d’aprofitar les forces que 
tenia. Primer marxa ell, seguint-lo 
poc després la dona i el fill.
Li explicava que la nostra histò-
ria mostra com amb molt d’esforç 
i sacrifici ens n’hem sortit sempre, 
d’entrebans i boicots. Però res, era 
com picar ferro fred. Em sorpre-
nia -i dolia- veure’l en aquell estat, 
tan aferrissat en les seves premis-
ses i tancat en les seves pors. Ell no 
és així, és dissident de mena, un xic 
aventurer, té coratge i sap el què és 
patir dificultats i superar-les. Estima 
Déu i li té fe, confia en Ell en tot i per 
tot, de manera pràctica i no teòrica. 
Tanmateix, ara trontolla. Les seves 
expressions mostren una inquietut 
que no es desaccelera, ans al contra-
ri, sembla ben bé que estigui alimen-
tada per la inèrcia. 
Tornem a aquell 1 d’octubre. Només 
obrir-me la porta comença a inun-
dar-me la ment amb les imatges que 
ha estat veient. Crispat, em parla 
de dones i homes de totes les edats 
rebent garrotades indiscriminada-
ment, de portes esbotzades i urnes 
robades. Tendre i emocionat, men-
ciona els avis i àvies amb cadires de 
rodes o bastó dipositant amb il·lusió 

la seva papereta a l’urna. Amb rialla 
sorneguera, destaca el ridícul de po-
licies que amb aires de robocop bus-
quen urnes que no troben tot i te-
nir-les a tocar. Entremig de tot això, 
m’explica una conversa visualitzada 
aquell mateix matí en un bar i refe-
rida al rei, però que no transcric per 
por d’exposar-me a haver-me d’exi-
liar. Jo només escolto, impossible in-
terrompre’l. Quan s’ha desfogat del 
tot, allibera la taula, porta el mate 
cosido, s’asseu, i em diu amb ulls 
receptors: “Venga, empiesa”. Amb 
l’adrenalina a tope, m’arremango i 
escampo llibre i mapes al damunt 
de la taula. Em sento un Pau Casals 
quan a l’ONU va engegar allò del: “ 
I am Catalan...Catalonia has been...” 
No feia ni cinc minuts que haviem 
començat la classe d’història, que 
atura el seu fill que en aquell mo-
ment anava a la cuina a preparar-se 
un cola-cao, tot dient-li: “Vení y es-
cuchá, por si no te lo han explica-

do en la escuela”. Feia temps que no 
havia tingut alumnes tan desitjosos 
d’aprendre, eren dues esponges. 
El que no havia aconseguit el meu ar-
gumentari, ho va fer l’agressió bru-
tal d’aquell dia; i després, el 155 ho 
ha afermat. Les classes d’adoctrina-
ment continuen, ara sense dia pre-
fixat; i el que és millor, asossegada-
ment. Ja no he de lluitar per fer-li 
veure les coses. Al cap de pocs mesos 
vaig poder assaborir amb satisfacció 
el primer fruit: un dijous, al Canale-
tes, es va llençar a interpretar amb la 
guitarra, i a la seva manera, “L’esta-
ca”. Ara, té clar que un poble com el 
català, amb l’alt grau d’organització 
i participació mostrat en el referèn-
dum tot i la brutal repressió soferta, 
bé es mereix tenir un país propi. I 
diu més satisfet que mai que la seva 
filla, nascuda aquí, ho va fer un 11 de 
setembre; i que el seu fill, nat allà, 
també va néixer en setembre. No hi 
ha dubte que ha caigut del cavall.

INFORMACIÓ De SeRveI

WhatsApp per 
emergències

Notícies de l’UCIC

El barri de Can Regasol informa 
que s’ha organitzat, per iniciativa 
veïnal, un grup de WhatsApp que, 
en la seva mateixa descripció, diu 
que es tracta d’un grup només 
destinat a reportar emergències 
als veïns de la zona. L’objectiu és 
posar en guàrdia els veïns i aju-
dar, si s’escau, en vista de situaci-
ons com delictes o emergències 
mèdiques i meteorològiques. Més 
informació a http://avvcanregasol.
blogspot.com.es 

L’UCIC notifica que la targe-
ta client de l’associació deixarà 
de funcionar a partir del 31 de 
desembre del 2018. Per aquest 
motiu, tots els usuaris que dis-
posin de la targeta i tinguin 
saldo disponible poden bescan-
viar-lo, abans de la data indica-
da, als següents comerços: El 
Celler, Natural Òptics, Agrical-
des i Electrodomèstics Serrat. 
Per a més informació, poden 
adreçar-se a l’oficina de l’UCIC 
o trucar al 699.093.392. 
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Dins el marc de la 35a edició de les Jornades Europees 
de Patrimoni, el municipi francès Saint-Paul-lès-Dax, 
agermanat amb la vila calderina des de l’any 2012, va 
inaugurar una exposició sobre el patrimoni més des-
tacable de Caldes de Montbui. Representants del con-
sistori de Caldes van ser convidats per l’Ajuntament 
de Saint-Paul-lès-Dax a veure aquesta exposició, en 

què es mostraven nombroses riqueses patrimonials 
de la vila calderina. La representació institucional 
de les viles agermanades va acordar diverses actua-
cions en matèria de termalisme entre les dues viles, 
com el tractament en mètodes de gestió, formació o 
visites a establiments termals i oficines de turisme 
dels dos municipis.

Saint-Paul-lès-Dax inaugura una exposició sobre Caldes

Més d’un vintena d’actes per a tots els 
públics engloben la programació de tardor

om cada inici de curs 
el Casino ha donat a 
conèixer la seva pro-
gramació cultural per 
a l’últim trimestre 

de l’any. Aquesta tardor es podran 
veure al Casino propostes per a tots 
el públics, des del  XI Cicle de Teatre 
de tardor, la programació de la festa 
major, que ja és a tocar, concursos de 
pintura i escultura en memòria de 
Sebastià Badia, i com sempre, la pre-
sentació d’algunes novetats com les 
actuacions de la Coral Cantem Can-
tant i el Casino Obert, que ofereix la 
possibilitat de gaudir de les seves 
instal·lacions per a actes privats. 
Alhora de seleccionar els diferents 
actes que engloben aquesta pro-
gramació, es tenen en compte di-
ferents factors, basant-se amb la 
qualitat com a criteri indispensa-
ble, però també buscant una pro-
gramació variada per poder agra-
dar a tots el públics sempre que 
el pressupost ho permeti. Des del 
Casino també s’intenta programar 
els espectacles i exposicions dels 
grups i/o artistes locals per donar 
a conèixer les seves creacions i 
promoure així la cultura local.

TEATRE
El XI Cicle de Teatre de Tardor es 
va iniciar el 23 de setembre amb ‘El-
Testament’, una obra de poesia te-
atralitzada a càrrec del grup de te-
atre Sol, Solet de Campdevànol i 
va continuar el dia 30 de setembre 
amb l’obra Entre Dones, una histò-
ria plena de secrets amb 5 personat-
ges femenins com a protagonistes, 
dirigida per Francesc Serra i repre-
sentada pel Grup Escènic del Casi-
no. El mes d’octubre podrem veure 
La reina de la bellesa de Leenane, 
de Martín McDonagh, a càrrec de 
la companyia de Sant Feliu de Codi-
nes, Deixalles’81 que representaran 
un melodrama àcid sobre la relació 

El Casino aixeca el teló amb 
una nova programació cultural

C
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d’una mare i la seva filla i els seus dos 
germans. A mitjans d’octubre arriba 
el teatre de Festa Major amb l’obra 
Una nit a casa seva, de Jean Letraz, 
dirigida per Francesc Serra i inter-
pretada pel GEC. Una proposta en-
revessada i divertida per entretenir 
i fer riure a l’espectador. Una obra 
que també es podrà veure el dia 4 
de novembre dins la programació 
del XI Cicle de Teatre de tardor. El 
mes de novembre els més petits po-
dran veure, dins la Sessió de Rialles 
Teatre, l’obra La Princesa en texans 
a càrrec la de companyia de teatre 
Sgratta. El teatre musical arribarà 
de la mà de la companyia Filagrasa 
amb Selfi la història de 4 joves en mo-
ments vitals diferents que viuran si-
tuacions còmiques i d’altres que no 
ho són tant. Al novembre també, la 
companyia Prèmium Actors repre-
sentarà l’obra La Rosa, una història 
d’amor, passió i incomprensió dirigi-
da per Martí Guarch. L’últim diumen-
ge de novembre es podrà veure tot un 
clàssic de la comèdia, l’obra Toc, Toc 
on la relació dels seus personatges ve 
marcada pels seus trastorns.

EXPOSICIONS
Aquesta temporada l’Espai d’Art 
del Casino inaugurarà l’exposi-
ció Carrers, de la pintora Mangot, 
Montserrat Padrós Mangot, una 
pintora colorista amb una gran tra-
jectòria, també es realitzaran el V 
Concurs Nacional d’escultura i el 
XVII Concurs nacional de pintura 
i aquarel·la ràpida en memòria de 
Sebastià Badia amb l’exposició de 
les obres que es presenten a con-
curs a més del lliurament de premis 
a càrrec de la directora dels Serveis 
Territorials del Departament de 
Cultura de la Generalitat. A l’Espai 
d’Art del Casino també s’inaugura-
rà l’exposició Amunt! de les artistes 
Esther Tenedor i Carol Gálvez. Ja 
al mes de desembre, en el context 
de la Fira de Nadal, hi haurà la VI 
Fira d’Art Casino, una oportunitat 
per comprar art a bon preu.

AGenDA

Octubre
06/10 - 19 h - Espai d’Art
Exposició - gratuït
carrers, de la pintora Mangot

07/10 - 18.30h - Sala Gran
Teatre - 8€/10€ (5€ estudiant)
la reina de la bellesa de leenane

14/10 - 18.30 h - Sala Gran
Teatre de Festa Major - 10€/12€
una nit a casa seva

20/10 - 21.30 h - Sala Gran
Sopar Ball de FM18 - 45€/50€
Duet esquitx

21/10 - 19.30 h - Sala Gran
Gran Espectacle de Dansa 
Catalana - 10€/13€

novembre
03/11 - 17 a 19 h - Espai d’Art
Recollida obres V Concurs Nac. 
Escultura

04/11 - 13.30 h - Espai d’Art
XII Concurs nacional pintura 
Sebastià Badia

11/11 - 18.30 h - Sala Gran
Teatre - 8€/10€ (5€ estudiant)
selfi, cia. Filagarsa

18/11 - 18.30 h - Sala Gran
Teatre - 8€/10€ (5€ estudiant)
la rosa, cia. prèmium actors

25/11 - 18.30 h - Sala Gran
Teatre - 8€/10€ (5€ estudiant)
Toc, Toc, indòmit Teatre 

Desembre 
2 i 3/12 - 11 a 19 h - Espai d’Art
VI Fira d’Art Casino - gratuït

15/12 - 18 h - Sala Gran
el pot petit - 8€/10€

25, 26, 30/12 - 18.30 h - Sala Gran
els pastorets - 10€/12€ (6€ inf)
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El jugador de la secció de tennis taula del Club Natació de Caldes, 
Juan Ortega, va proclamar-se campió d’Espanya en la categoria +50 
en el Campionat Nacional de Comunitats Autònomes de la disciplina 
esportiva. Juan Ortega, juntament amb José Pajuelo, de Tarragona, 
i Juan Antonio Almendro, de Sabadell, van ser els seleccionats per 
Catalunya que, després de jugar les semifinals a Madrid, van gua-
nyar la final disputada a la comunitat de Castella i Lleó. 

Juan Ortega, campió d’Espanya Torneig de pàdel per a Proyecto Pol
Els dies 6 i 7 d’octubre se celebrarà el II Torneig de Pàdel Benèfic, 
la recaptació del qual es destinarà a Proyecto Pol, projecte destinat 
a ajudar a Pol Molinos, un nen calderí que pateix una malaltia dege-
nerativa minoritària. Arran l’èxit de l’any anterior, l’organització re-
peteix el torneig, que enguany tindrà lloc al Club Tennis i Pàdel Can 
Juli situat a Santa Eulàlia de Ronçana. El preu de participació és de 
15 € i el període d’inscripció és obert fins demà, dimecres 3 d’octubre.

Després de quatre anys d’absència, van tornar a bramar els motors en la XiX edició de la prova 

uan qualsevol amant dels 
esports de motor sent par-
lar de la Pujada al Farell, 
un somriure maliciós li 
envaeix el semblant. Pocs 

d’ells –de nosaltres- han deixat passar 
l’oportunitat de cronometrar-se al tram 
de la BV-1243 un matí de diumenge, una 
idea que ja va sorgir el 1965, quan un 
dels promotors de la incipient urbanit-
zació d’El Farell, Joan Riba, contacta-
va amb el pilot local Josep Serrano per 
iniciar els tràmits per a fer una cursa 
de muntanya. Naixia el mite de la Pu-
jada al Farell, un repte que ha arribat 
als nostres dies.

“Jo era de la Penya ‘10 x hora’ i 
vaig parlar amb ells, que ja organitza·
ven la Pujada a Sant Feliu de Codines 
i tenien experiència” explica Serrano, 
que va participar en les tres primeres edi-
cions a lloms de la seva Vespa i d’una Bul-
taco Tralla. Amb un paviment en no gaire 
bon estat –en aquell moment era grava 
compactada amb asfalt– es donava el tret 
de sortida de la primera edició l’any 1966, 
organitzat per la penya barcelonina que, 
des del 1959, organitzava el Gran Premi 
d’Espanya de motocròs des de 1962, pun-
tuable pel campionat del món o el Ral·li 
Costa Brava, entre d’altres.

A les quatre primeres edicions 
(1966, 1967, 1968 i 1969), promogudes fi-
nalment pels mecenes Riba, Fuertes i 
Ramón Sagalés, la cursa volia donar a co-
nèixer la carretera d’accés a la nova ur-
banització i, com era tradició aleshores, 
hi van participar cotxes i motocicletes. 
El traçat, però, era més llarg que els de la 
segona etapa, amb un recorregut total de 
gairebé vuit quilòmetres, amb sortida des 
del pont del càmping El Pasqualet fins al 
desviament de Sant Sebastià de Mont-
major, és a dir, tota la carretera d’accés.

Les Bultaco, Ossa i Montesa eren 
les reines del traçat, juntament amb les 
BMW o Norton de l’època. Les Vespes 
com la de Serrano o les motos amb si-
decar –molt comunes aleshores– es bar-
rejaven amb els Seat 600 preparats, els 
Renault 8TS, els Abarth-Osella, els tot 
poderosos GT de Porsche dominadors 
a l’època o els petits kart Tapias.

“Es va aconseguir que fos pun·
tuable pel Campionat d’Espanya i el 
de Catalunya” afegeix Serrano, gua-
nyador en la categoria petita de motos 
al 66 i un dels grans valedors d’aquesta 
aventura; dels que més històries i anèc-
dotes guarda avui dia. “Fins i tot haví·
em d’anar a la nit per escombrar la 
palla que havia quedat al camí. Ens 
dedicàvem a altres coses llavors –els 
pares del Josep tenien un bar– i trèiem 
temps d’on podíem” explica.

Noms com el de Manel Juncosa (fill 
del conegut preparador barceloní de la 
marca Abarth), Salvador Cañellas o Alex 
Soler-Roig, que l’any 1970 faria el salt a la 
Fórmula 1, quedaran per sempre inscrits 

Pujada al Farell:
la història d’un repte

Q
Albert San Andrés

a la primera fase d’aquesta pujada.
Des del 1970 i fins al 1999 el silen-

ci s’apoderava de la BV-1243. Els elevats 
costos d’organització i la falta d’una or-
ganització que fes possible una nova 
cursa la van relegar a l’oblit durant 31 
anys, fins que el Montbui Racing Va-
llès, un club d’entusiastes calderins al 
món del motor, aconseguia rescatar una 
prova molt estimada per tothom.

Els temps, però, havien canviat molt 
i les motos feia anys que no participaven 
en aquest tipus de curses per les contínues 
tragèdies en altres proves de l’època, com 
l’Arrabassada, Montserrat o el Montseny.

“Ens vam ajuntar un dia amb un 
amic de la Federació i ens va recordar 
la cursa dels anys 60. Ara el traçat és 
diferent, ja que en cedir·la a la Dipu·
tació es va canviar, i vam aconseguir·
la via alternativa que hi ha ara” expli-
ca Antoni Pérez, president del Montbui 
Racing Vallès, mentre afegeix que “és 
l’única pujada d’Europa que pot gau·
dir d’una alternativa per la baixada 
dels cotxes” el que contribueix a un mi-

“La Pujada al 
Farell és l’única 
pujada d’Europa 
on es pot gaudir 
d’una alternativa 
per la baixada dels 
cotxes”.

Quim Camps
president Montbui 
racing Vallès

MOTOR | CURSA hISTòRICA

Cotxes, motos i karts es van donar cita a les quatre primeres edicions de la Pujada al Farell de finals dels anys 60.. > ceDiDes

llor desenvolupament de la prova.
Des de llavors la cursa va ser puntu-

able només pel campionat de Catalunya 
o per l’andorrà durant tres edicions, i va 
aconseguir el premi a la millor organitza-
ció el 2006, 2007 i 2008. Però tota puja-
da té la seva baixada i el 2013 se celebra-
va l’última edició de la prova. “La falta 
d’ajuts econòmics potents i la crisi eco·
nòmica ens van fer desistir” confessa 
Pérez, que recorda la baixada d’inscripci-
ons en una cursa “on havíem tingut gai·
rebé 70 inscrits en els bons moments”.

L’entitat no tenia intenció de tor-
nar a fer cap prova més, però el Me-
morial Quim Camps –pilot calderí cam-
pió de Catalunya de ral·lis– de l’edició 
d’aquest any va ser una de les princi-
pals il·lusions per fer tornar la remor 
dels motors a la BV-1243.

Les bones sensacions de la Fede-
ració Catalana d’Automobilisme i l’èxit 
d’afluència de públic són una bona em-
penta per la XXa edició de la prova el 
2019, en què el Montbui Racing Vallès té 
previst celebrar actes de commemoració.

edició 2018

En l’edició d’enguany, la victòria final 
scratch i categoria CM va ser per a 
Ramón Plaus, seguit d’Albert López i 
l’andorrà Edgar Montellà, que omplien 
el podi calderí. A la categoria de turis-
mes FX, era Gerard De La Casa el més 
ràpid, pel davant del Mitsubishi EVO VII 
de Félix Jurado i de l’AX Sport de David 
Cenalmor. En GT, Salvans superava a un 
endarrerit Josep Traserra. En històrics 
C5, José Luís Hernández (Volkswagen 
Golf G60) superava Joan Albamonte 
(Lancia Delta Integrale).

FOTOgaleria a: www.calDeri.caT
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RESULTATS ESPORTIUS 22-23 /09/18

HOQUeI | OK LLIGA

fUTBOL | 2A CATALANA

BÀSQUeT | DIVISIÓ D’hONOR

Un inici immillorable

El CF Caldes, sisens de lliga

1a victòria de les calderines

El Recam Làser Caldes ha començat l’OK Lliga 
2018/19 de la millor manera possible. Els calderins 
van sumar els primers tres punts després de gua-
nyar el Girona per 3-1 en un partit molt elèctric el 
22 de setembre al Torre Roja. Les calderines, d’al-
tra banda, també van aconseguir la primera vic-
tòria amb un 0 a 7 al segon partit de la temporada 
contra el Club Patí Manresa, el mateix dia. 

El CF Caldes es va situar en sisena posició a la 
lliga dins la categoria de Segona Catalana, amb 
set punts respecte als 12 punts possibles. El re-
sultat és fruit del darrer partit celebrat el 23 
de setembre passat contra el FC Cardadeu, un 
encontre que va significar la derrota dels cal-
derins amb un resultat final de 1 a 2.

L’equip Sènior Femení del CN Caldes de Bàs-
quet va aconseguir la primera victòria de la 
temporada 2018-19 amb el partit celebrat el 
passat 23 de setembre contra el Bosco Horta, 
amb un resultat final de 40 a 63, a favor de les 
jugadores calderines. 

Divendres passat, 28 de setembre, Caldes de Montbui celebrava la 
7a edició de la Nit de l’Esport, certamen convocat per l’Ajuntament 
que reconeix públicament l’aportació especial d’esportistes locals i 
entitats esportives a la vila termal. Anna Puig Delgado, esportista 
d’alt nivell del 2018 i guanyadora de la medalla d’or a l’Europeu de 
rugbi de Brussel·les, va rebre el Guardó Especial cedit per la vota-
ció de la ciutadania, a més del premi “Esportista promesa femení” 
atorgat per la Comissió Nit De l’Esport. A banda del Guardó Espe-
cial, a l’acte es van lliurar 28 guardons més: els 15 decidits per la Co-
missió del certàmen –formada per representants dels mitjans de co-
municació de Caldes i la comarca, i el consistori calderí–, i 13 més 
decidits per les mateixes entitats esportives de Caldes de Montbui. 

GUARDOnS | NIT DE L’ESPORT

Anna Puig guanya el 
Guardó Especial

Foto de família de tots els guardonats durant la Nit de l’Esport. > ceDiDa

HOQUeI | FEM 16 hC CALDES 

Una contundent victòria (1 a 7)
El diumenge 30 de setembre es disputava l’Igualada HC 1 
contra el Fem 16 HC Caldes Recam Làser 6, on les calderines 
van començar el partit amb un clar domini i contraatac ràpid 
i vertiginós. Fins a la primera part, les visitants encapçala-
ven el marcador (0 a 4), i a la represa de l’encontre, van tro-
bar-se amb unes locals molt més agressives i determinades 
a capgirar la tendència. Tot i aquestes intencions, les calde-
rines van aconseguir augmentar el marcador amb un con-
tundent resultat final: Igualada 1- Caldes 7. > Jaume Balart

fUTBOL | 2A CATALANA

Divendres passat, 28 de setembre, el CF Caldes va viure 
una nova derrota en la recentment recuperada categoria 
de Segona Catalana al partit disputat contra el CF Joa-
nenc i amb un resultat final de 4 a 1. Dels set punts acon-
seguits fins ara, els calderins se situen en l’11a posició de 
lliga segons els resultats de la 5a jornada. El pròxim par-
tit es disputarà el diumenge 7 d’octubre contra el Masnou. 

Derrota contra el CF Joanenc
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AGenDA del 02 al 15 d’octubre de 2018 (Els actes marcats amb un asterisc estan programats dins de la Festa Major)FUTBOL

HOQUEI MASC.

HOQUEI FEM.

2a catalana · grup 4  · J05

OK lliga · J01

1a catalana B · J03

11a posició a la lliga

7a posició a la lliga

Jornada no jugada

1a posició a la lliga

5a posició a la lliga

7a posició a la lliga

Joanenc - Caldes 4 - 1
Vic - Cardedeu 0 - 1
Franqueses - Sabadell 1 - 2
Can Parellada - Gramanet 0 -2
Sabadellenca - Ter 1-3
Ripollet - Matadepera 2 - 0
Parets - Sallent 1 - 1
Masnou - Castellar 0 - 1
Berga - Juan XXIII 5 - 2

Alcobendas - Voltregà 3 - 3
Igualada - Vic 5 - 0
Caldes - Girona 3 - 1
Liceo - Barça 4 - 5
Lloret - Calafell 3 - 5
Alcoi - Noia 1 - 2
Reus - Vendrell 3 - 2
Lleida - Sant Cugat 7 - 3

Lloret - Manresa 7 - 2
Aplicat - Terrassa 5 - 4
Roda de Ter - Mataró 0 - 3
Bigues i Riells - Reus 3 - 3
Horta - Cerdanyola 2 - 2
Voltregà - Malgrat 6 - 4

BÀSQUET MASC.

BÀSQUET FEM.

2a masc. · Fp02 · J01

2a fema · Fp04 · J03

Badalonès - arenys 56 - 50
Calella - Caldes 58 - 77
parets - Franqueses 57 - 70
Mataró - st andreu 75 - 70
Malgrat - granollers 81 - 62
garriga - c.c.Badalona 51 - 68
a.e.e. - argentona 85 - 82

argentona - canyelles 52 - 53
Horta - calella 44 - 61
premià - Vilassar 53 - 32
granollers - claret 58 - 57
ripollet - lima.Horta 63 - 57
Mollet - cBsaps 47 - 64
Caldes - Sta Perpètua 49 - 45
Neus - Martinenc 46 - 62

eXPOSICIOnS 
exposició “CARReRS”, 
de la pintora Mangot. 
A partir del 6 d’octubre.
Inauguració a les 19h. 
Activitat gratuïta.
Lloc i organitza: Espai d’Art 
Casino de Caldes de Montbui

CALDeRInS D’ARReU. De LA 
MeMÒRIA ALS OBJeCTeS
A partir del 12 d’octubre.
Lloc i organitza. Thermalia. 
Museu de Caldes de Montbui

  DIMARTS 02
17.15 h · CURS
Inici del curs trimestral 
d’aquarel·la creativa, a càrrec 
de Rosa Permanyer. 
Lloc i organitza: Taller d’Art 
Municipal Manolo hugué

19 h · CURS
Inici del curs trimestral de 
ceràmica creativa, a càrrec de 
Roser Nadal (grup 2). 
Lloc i organitza: Taller d’Art 
Municipal Manolo hugué

  DIMECRES 03
09.30 h · CURS
“Tècniques teatrals per 
comunicar i vendre millor”
Lloc: Caldes Emprèn – Centre 
d’Iniciatives Empresarials (C. 
Garraf, 30; Pol. Ind. La Borda).
Organitza: Ajuntament de Caldes 
de Montbui 

16 h · XeRRADA
“Parlem de Salut” a càrrec de 
professionals del CAP de Caldes.
Lloc: Sala 2 del Centre Cívic
Organitza: Associació Cultural 
de la Dona

19 h · CURS
Inici del curs trimestral 
d’Escultura en ferro i assemblatge 
amb fustes, a càrrec de Efraïm 
Rodríguez. 
Lloc i organitza: Taller d’Art 
Municipal Manolo hugué

  DIJOUS 04
16.30 h · MÚSICA 
PeR A nADOnS
Inici del curs trimestral dedicat 
a nadons entre 6 mesos i 1 any. 
Sessió cada dijous.
Lloc i organitza: EMM Joan Valls 

20 h · ACTe 
PReSOS POLÍTICS
“Música per la llibertat dels 
presos polítics”. 
Lloc: Plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes

  DIVENDRES 05
19.30 h · IOGA en fAMÍLIA
Classe de ioga tots els divendres, 
per a famílies i socis de l’ateneu.
Lloc: El Centre, Ateneu 
Democràtic i Progressista de 
Caldes de Montbui
Organitza: Yoga Amunt

  DISSAbTE 06
09 h · II TORneIG De PÀDeL 
BenÈfIC POYECTOPOL
Els dies 6 i 7 d’octubre, amb les 
categories: Masculí A i B, i femení 
B i C. Preu d’inscripció: 15 euros, en 
benefici de ProyectoPol de Caldes. 
Lloc: Club Tennis i Pàdel Can Juli 
(Santa Eulàlia de Ronçana). 
Organitza: Xavier Comellas Pérez, 
Club Tenis i Pàdel Can Juli i 
ProyectoPol (Toni Molinos). 

17.30 h · fUTBOL SALA 
MASCULÍ
CN Caldes FS, A vs. 
CFS La Unión – Peña Johan, B 
Lloc: Bugarai
Organitza: FCF

17.45 h · BÀSQUeT MASCULÍ
Club Natació Caldes A vs. 
CB Parets Negre
Lloc: Les Cremades
Organitza: FCBQ

20 h · COnCeRT
Concert d’Other Doors
Lloc: El Centre
Organitza: El Centre

20 h · HOQUeI MASCULÍ
Recam Làser Ch Caldes vs. 
Pas Alcoy
Lloc: Torre Roja 
Organitza: RFEP

  DIUMENGE 07
09.45 h· fUTBOL SALA 
feMenÍ
Playas de Salou Femenino Futbol 
Sala, A vs. CN Caldes FS, A 
Lloc: Pavelló Municipal de Salou
Organitza: FCF

10 h · fIRA OUTLeT
Nova edició de la Fira Outlet, 
amb tallers a càrrec dels 
Geganters de Caldes. 
Lloc: Carrer Montserrat
Organitza: UCIC 

12 h · fUTBOL
Caldes Montbui, CF,. A. vs. 
Masnou, C.D.A
Lloc: Pavelló Torre Roja
Organitza: FCF

18.30 h · TeATRe
“La reina de la bellesa de 
Leenane”, de Martín McDonagh. 
A càrrec de la Cia. Deixalles’81 
de Sant Feliu de Codines. Dins 
el XI Cicle de Teatre de Tardor. 
Preu: 8-10€, i estudiants 5€. Es 
poden demanar els Vals 2x1 als 
establiments de la UCIC.
Lloc i organitza: Casino de Caldes 
Col·labora: UCIC

19.30 h · BÀSQUeT feMenÍ
C.B. Calella vs. CN Caldes 
Lloc: Pavelló Municipal Calella
Organitza: FCBQ

  DILLUNS 08
19.30 h · IOGA
Classe de ioga tots els dilluns, per 
adults i socis de l’ateneu.
Lloc: El Centre
Organitza: Yoga Amunt

  DIMARTS 09
08 h · SOL·LICITUD eXPeDICIó 
I RenOvACIó DeL DnI
Es pot demanar hora a partir 
del 9 d’octubre. El servei es 
prestarà els dies 16 i 18 d’octubre a 
l’Ajuntament de Caldes.
Lloc: OAC 
(plaça de la Font del Lleó, 11).
Organitza: Ajuntament de Caldes 

  DIMECRES 10
16 h · XeRRADA
“Parlem de Cinema” amb la 
pel·lícula “Good bye Lenin!”
Lloc: Sala 2 del Centre Cívic
Org.: Assoc. Cultural de la Dona

  DIJOUS 11
20 h · ACTe 
PReSOS POLÍTICS
“Música per la llibertat dels 
presos polítics”. 
Lloc: Plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes

  DIVENDRES 12
18 h · MUSICAL SOLIDARI*
Estrena del Viatge d’en Prim, 
musical solidari a càrrec de la 
coral mixta de l’Escola El Calderí. 
Recaptació en benefici del projecte 
MAMPATIM al Senegal de Caldes 
Solidària.  
Lloc: L’Envelat
Organitza: Coral mixta de l’escola 
El Calderí
Col·labora: Escola de Municipal 
de Música Joan Valls, Taller d’Art 
Manolo hugué, STAGE – Escola 
d’Arts Escèniques, Tot Música 
Ensenyament, Bastoners de 
Caldes, Agrupació Sardanista 
Calderina, Jordi Graví i membres 
del GEC Teatre, Casino de 
Caldes, Coral Guisla, Flaustaff – 
Orquestra de Flautes, la coral del 
Centre i El Centre

12 h · CASTeLLeRS*
Actuació de la colla dels Escaldats 
de Caldes en motiu de la Festa 
Major, amb la participació de les 
colles dels Minyons de Terrassa i 
els Castellers de Badalona.
Lloc: Av. Pi i Margall (davant de 
l’Envelat). 
Org.: Colla de Castellers de Caldes 

22 h · COnCeRT
Concert en directe de Lluís 
Coloma Trio, amb Lluís Coloma 
al piano, Manolo Germà mb ell 
contrabaix i Marc Ruiz a la bateria. 
Lloc: El Centre
Organitza: El Centre

  DISSAbTE 13
08 h · CURS
Reiki Usui Tibetà: Segon nivell. 
Preu del curs: 80€. 
Lloc i organitza: Yoga Ashram

10 h · vII OLIMPÍADeS 
InfAnTILS*
Lloc: Plaça Catalunya
Organitza: Club Atlètic Calderí

17.30 h· fUTBOL SALA 
feMenÍ
CN Caldes FS, A vs. 
Cornellà C.F.S., A
Lloc: Pavelló Municipal Bugarai
Organitza: FCF

18 h· fUTBOL SALA 
MASCULÍ
Vall de Tenes CF. Sala, 2A vs. 
CN Caldes FS, A 
Lloc: Pavelló Municipal 
Lliçà d’Amunt
Organitza: FCF

18.30 h · eXHIBICIó 
ARTS MARCIALS*
Exhibició d’aikido infantil i 
adults; iaido; karate infantil i 
adult, i taekwondo.
Lloc: Plaça de Catalunya
Organitza: Asociación cultural 
Aikido Sakaki

19 h · BÀSQUeT MASCULÍ
AE Boet Mataró 1 vs. 
Club Natació Caldes A 
Lloc: Poliesportiu Eusebi Millan 
(Mataró) 
Organitza: FCBQ

20.15 h · HOQUeI MASCULÍ
CP Voltregà vs. 
Recam Làser Ch Caldes 
Lloc: Voltregà 
Organitza: RFEP

  DIUMENGE 14
10 h · 4A TROBADA 
COUnTRY JARDÍ*
Lloc: Pàrquing de l’Estació 
(Av. Pi i Margall, 108)
Organitza: Associació Jardí 
Santa Susanna

12 h · fUTBOL
Parets, C.F.A vs. 
Caldes Montbui, CF,. A
Lloc: Parets del Vallès 
Organitza: FCF

12 h · MISSA
Missa cantada de l’Ofici Solemne 
de la Santa Majestat. 
Lloc: Església Parroquial de Santa 
Maria de Caldes

12.30 h · BÀSQUeT feMenÍ
Club Natació Caldes vs. 
C.B. Premià de Dalt
Lloc: Les Cremades 
Organitza: FCBQ

13.30 h · InAUGURACIó
Acte d’inauguració del nou 
columbari de l’Ermita del Remei, 
amb el Bisbe Salvador Cristau
Lloc: Parròquia Santa Maria de 
Caldes de Montbui

18 h · SARDAneS*
Sardanes de Festa Major 
amb la cobla Bisbal Jove
Lloc: Plaça de la República
Organitza: Agrupació Sardanista 
Calderina

18.30 h · TeATRe
Una nit a casa seva de Jean 
Letraz. Dirigida per Francesc 
Serra i interpretada pel GEC. 
Preu: 10-12€
Lloc i organitza: Casino de Caldes 
Col·labora: Grup Escènic Casino

hola@calderi.cat

t. 93 707 00 97

Anuncia’t!
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA TELÈFONS D’INTERÈSDEFUNCIONS

30 de setembre · 78 anys
áNGEL DE LA CRUz RICO
30 de setembre · 95 anys
FRANCISCA LLOBERAS DEU
26 de setembre · 57 anys
JOSEP SERRA RUIz
25 de setembre · 71 anys
JUAN MUNTAL CASART
24 de setembre · 74 anys
CONSUELO SANTIESTEBAN  
CABEzAS
23 de setembre · 77 anys
JESúS CUNILL CASANOVA

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 (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-vos 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).

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
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Curiositats

“Hem procurat tenir 
una bona relació amb els 

proveïdors i amb la gent que 
ha estat aquí amb nosaltres”

J.
 s

e
r

r
a

· Sembla que la creació de l’empresa 
va venir molt rodada.
L’Anna Mas, actualment la meva dona, 
acaba d’estudiar Econòmiques a la 
universitat i jo al setembre de 1993 
em quedo sense feina. Vinc d’una em-
presa del mateix sector de deformació 
metàl·lica i ens embranquem a mun-
tar la pròpia empresa. Ella tenia 22 
anys i jo 27, teníem poca cosa a per-
dre i molta il·lusió i moltes ganes.

· Per què li vau posar justament a 
l’empresa el teu nom?
Jo havia fet molta reparació de maqui-
nària. I la gent em coneix com a Josep 
Muntal. Per aprofitar les targetes que 
teníem, i com aleshores estava molt 
de moda posar el nom de la persona a 
l’empresa, es va quedar així.

· L’empresa va començar en plena 
crisi postolímpica?
Sí, sí. Primer vam començar donant 
servei amb maquinària. En aquell mo-
ment van tancar moltes empreses i lla-
vors hi ha un volum important de ma-
quinària que surt al mercat. Entre la 
posada en marxa i la venda, vam fer 
bullir l’olla fins que l’any 1995 vam aga-
far la primera empresa representada 
en exclusiva, la italiana EUROMAC. 

· Va ser fàcil la negociació?
Aquesta empresa ja la coneixia d’altres 
fires i li vaig fer la proposta. Ens vam 

plantar a Itàlia l’Anna i jo, vam que-
dar amb el gerent. Li vam presen-
tar el projecte i li va interessar.

· Com és treballar amb la dona?
Treballar amb la dona, que és el 
teu soci, suposa que t’entengui per-
fectament. Ella és el 50% de l’em-
presa, entén perfectament els pro-
blemes, els pots explicar a casa. Jo 
sempre he estat fora fent de co-
mercial, tant buscant màquines 
com proveïdors, encara que ara ja 
tenim una estructura ja muntada, 
i a ella li tocava bregar amb perso-
nal, que és el més difícil. Cadascú 
sempre ha tingut la seva parcel·la.

· Han passat molt ràpid, aquests 
25 anys?
En un obrir i tancar d’ulls. Hem 
procurat tenir una bona relació 
amb els proveïdors, amb la gent 
que ha estat aquí amb nosaltres... 
Sempre s’han fet moltes activitats, 
sortides, viatges... Santa Anna la 
celebràvem anant a nedar. 

· El vostre sector, el de la defor·
mació del metall, què inclou? 
Inclou els sectors de planxisteria, 
caldereria industrial... És a dir, 
totes aquelles empreses que fan 
des de mobiliari per a la indústria 
càrnia, hosteleria,  proteccions o 
carcasses per tot tipus de màqui-
nes. Hi ha també empreses sub-
contractistes que treballen per a 

tercers que necessiten des de xapa 
punxonada, plegada, tallada amb 
làser, desbarbada, rectificada i és 
quan nosaltres distribuïm aquest 
tipus de maquinària.

· Aquí també oferiu assistència 
tècnica dels productes que veneu?
Sí. Al ser nosaltres responsables 
de diferents firmes, el que fem és 
de consultoria sobre quines màqui-
nes són les més adients pel pressu-
post que tenen els clients, la venda  
i el servei de postvenda, que és la 
posada en marxa, els cursos de for-
mació de software, el manteniment 
i la detecció o reparació d’avaries.

· Quin tipus de client teniu?
De fet, l’evolució de l’empresa ha 
ant en consonància amb els nos-
tres clients. Abans, el nostre cli-
ent era la petita empresa. Fins al 
2004 ens centrem molt en el que 
és el producte, l’EUROMAC, que 
està pensat en aquest tipus de cli-
ent. A partir d’aquí, comencen a in-
corporar màquines alemanyes que 
van adreçades a un sector més alt. 
També és el mateix creixement que 
fan els nostres clients que passen 
de petits a mitjans, cada vegada els 
tallers estan més preparats i nosal-
tres intentem continuar oferint-los 
aquesta tecnologia.

Josep
Muntal

Roca

Administrador de l’empresa Josep Muntal S.L.

Fa 25 anys, estava en atur i va decidir crear a l’habitació 
dels seus pares l’empresa Josep Muntal s.l., dedicada 
a la comercialització i prestació de serveis d’assistència 
tècnica de tot tipus de maquinària per a la deformació 
metàl·lica. i ho va fer, juntament amb anna Mas, que 
després seria la seva dona, que és la seva sòcia a l’empresa.

Jordi Rius

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


