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Repassem els últims 4 anys
política | final de mandat

Els representants de les sis agrupacions polítiques que han format el consistori calderí durant el darrer mandat fan
balanç dels últims quatre anys de política municipal a Caldes de Montbui. Què i com ho han fet, i cap a on cal que anem?

Jordi Solé Ferrando
Alcalde de Caldes de Montbui (ERC)

sones que tinguin interès sobre temes concrets.
Els que tenim en marxa (consell d’infants, taula
de turisme, taula de comerç etc.) ens estan funcionant molt bé.

01_La valoro molt positivament. Hem seguit
transformant el poble des d’una gestió eficient
i responsable i des d’un lideratge polític fort i
estable. Deixem un llegat evident, en obra de
govern i en manera de governar.

07_No faig autovaloracions en públic. La valoració que importa és la de la ciutadania. Només
puc dir que ha estat un privilegi ser alcalde del
meu poble durant 12 anys i que, en general, me’n
vaig molt satisfet de tot el que hem fet i viscut.

02_En l’àmbit dels drets socials, hem de fer
més per facilitar l’accés a l’habitatge en condicions assequibles. En l’àmbit de l’espai públic,
cal fer la reforma de la principal artèria cívica
i comercial, l’avinguda Pi i Margall. En l’àmbit de la promoció econòmica, cal seguir ampliant i diversificant l’oferta relacionada amb
Caldes com a destinació termal de referència.
03_Totes elles necessàries i amb un resultat
positiu des del punt de vista de la regeneració
urbana, de la millora dels espais públics per a la
ciutadania i de la imatge que és té de Caldes des
de fora. I en bona part, finançades amb subvencions d’altres administracions; per tant, sense
fer desquadrar cap pressupost municipal (que
fa anys que tanquem amb números positius).
04_Políticament no s’ha descuidat res, tothom
en aquest govern municipal s’hi ha dedicat amb
cos i ànima. Una altra cosa és que en determinats àmbits hàgim pogut obtenir més resultats
que en altres. Trobo a faltar més civisme o, dit
d’una altra manera, em sobra l’excés d’incivisme
que encara patim. Cada vegada que veig algun
desperfecte a l’espai públic, o alguna conducta
incívica, tinc ganes de passar-li la factura a algú.
05_Necessitem eines legislatives que ens permetin incidir en la regulació del preu del lloguer i, d’altra banda, necessitem fer actuacions per ampliar
el parc públic d’habitatge adquirint-ne de buits, incorporant-ne a la borsa de lloguer o fent promocions públiques. Hem estat treballant en aquestes
tres vessants, tot i que els resultats són insuficients.
06_Amb consells sectorials que impliquin per-

Sandra Redondo Ibáñez
CUP - Som Caldes
01_Al nostre parer, ha estat una legislatura marcada pel desenvolupament urbanístic que ha deixat de banda les prioritats del municipi.
02_L’habitatge social que fa tant de temps que
reclamem. Vivim en un municipi on els preus dels
habitatges són desorbitats i les persones estan començant a marxar a municipis propers perquè hi
ha més oferta i els preus són més baixos. Cal que
des de l’Ajuntament es facin polítiques públiques
per intentar revertir al màxim aquesta situació.
03_La intervenció de la plaça del Lleó ens sembla adequada quant a mobilitat, ja que s’hi ha facilitat l’accés i això és important. No obstant, el
processos participatius que es van fer de la remodelació deixaven molt a desitjar.
Pel que fa a l’aparcament de les Hortes, entenem
que era lobra faraònica de l’equip de Govern, però
van començar la casa per la teulada. Primer calia
un pla de mobilitat actualitzat (i no fet a posteriori
de l’aparcament), participatiu, que valorés la necessitat d’aparcament al municipi, possibles ubicacions... calia gastar-se 3.000.000 € en un aparcament? No hi ha altres temes prioritaris al nostre
municipi? Per a nosaltres ha estat un error, sobretot per la manera forçada com s’han fet les coses.
04_La priorització de les polítiques. Crec que no
s’han marcat les prioritats que realment necessitem com a vilatans i vilatanes de Caldes. Quin és

el poble què volem? Per on comencem? L’agenda
política del Govern hi ha passat per sobre.
05_Cal augmentar el parc d’habitatge, sigui
amb el bloc de pisos que està projectat com
amb la compra de pisos buits, com els 3 que
s’han comprat l’última legislatura. També cal
ser imaginatives i aplicar polítiques d’habitatge per augmentar el nombre d’habitatges de la
borsa de lloguer de l’Ajuntament, sigui amb bonificacions fiscals, subvencions per reformes o
potenciant la masoveria urbana, per exemple.
06_Fomentant l’associacionisme i en especial les
associacions de veïnes. T’hi trobes persones que
conviuen en un barri, amb diferents tendències
polítiques, però alhora comparteixen la necessitat
de millorar el municipi, volem un poble on viure i
posar les vides al centre de la política. Sota aquesta premissa, crear les màximes taules de participació amb entitats i que els resultats que en surtin siguin executius, no merament consultius.
07_Com a oposició només ho som des de fa 4 anys,
els altres 8 serien la meva opinió com a ciutadana,
així que ho barrejaré. Penso que al Jordi li falta escoltar l’oposició, no només política sinó ciutadana,
i una mica d’humilitat; aquesta legislatura ha tingut sortides de to que no m’han agradat gens, cal
tenir esperit crític sempre i més quan t’ho diuen
a la cara. En qualsevol cas, les coses bones o dolentes que s’han fet, al nostre parer van més enllà
del lideratge d’una persona, entenem que ha estat
tot l’equip de govern, qui aplica les polítiques, més
enllà de la figura de l’alcalde. Han fet coses que ens
agraden i fins i tot ens hem posat d’acord amb algunes de les nostres propostes; i altres coses que
no ens han agradat i ho hem manifestat públicament. Diguem que el balanç seria “cal millorar”.

Pere Morcillo Pérez-Hita
JuntsxCat Caldes de Montbui
01_Governar no és fàcil. I fer oposició davant
una majoria absoluta, tampoc.

Quan s’arriba a final de mandat es demana una
valoració de l’acció del govern, però... i per què
no es pregunta per l’acció de l’oposició? Des de
Junts per Catalunya el caràcter, personalitat,
principis i valors de les persones que conformem el grup polític han determinat la manera
de fiscalitzar el dia a dia del govern. En aquesta
línia, des de Junts per Catalunya hem optat per
deixar ben lluny la demagògia i la crítica fàcil i
hem preferit quedar-nos en la crítica constructiva, la idea alternativa, la pregunta pertinent,
el sentit comú i, per sobre de tot, estar sempre
al costat d’aquelles decisions i projectes que
són avantatjoses per als calderins i calderines.
02_Moltíssimes. Caldes ha de seguir avançant i
queden molts reptes per endegar, alguns exemples: oferir habitatge social, rehabilitar Can Rius
per convertir-lo en un centre cultural, desplegar un pla d’envelliment actiu, donar resposta a
les necessitats d’espai del CH Caldes i els clubs
d’atletisme, celebrar els primers Pressupostos
Participatius a Caldes, generar nous llocs de
treball ampliant les zones industrials, etcètera.
03_Tots dos són projectes necessaris. Ara bé,
haguéssim optat pel disseny d’una plaça que
no hagués enterrat i tapat la història de Caldes
sota les llambordes, com ha passat ara. No és
la millor opció tapar un patrimoni tan singular
com el que tenim, però les presses són males
conselleres, diuen, i ERC n’ha tingut moltes. I
el pàrquing... vam dir i seguim dient que està
sobredimensionat, només cal veure l’ús que
se’n fa i el cost que ha tingut (és la inversió més
important que s’ha fet mai al poble, amb més
de tres milions d’euros).
04_Trobo a faltar 64 projectes. Que són els que
proposem en el Programa de Govern 2019-23 i
que es poden llegir al web jxcatcdm.cat (Junts
per Catalunya Caldes de Montbui).
05_Us plantejo tres propostes que tirarem
endavant si governem:
Bonificació de l’Impost de Béns Immobles (IBI)
als particulars que destinin el seu habitatge desocupat a lloguer assequible. A més, l’Ajunta-

QÜESTIONARI
01_Com valores la gestió política d’aquesta darrera legislatura? 02_Quina proposta important creus que queda per fer? 03_Quina opinió et mereixen les darreres intervencions públiques que
s’han dut a terme a Caldes, com l’aparcament del Centre-El Sindicat o la remodelació de la plaça de la Font del Lleó? 04_Què trobes a faltar a la vila i que políticament s’hagi descuidat? 05_Com
creus que caldria actuar en matèria d’habitatge i lloguer social? 06_Com creus que es podria fomentar la participació ciutadana, a banda dels processos participatius? 07_Quina opinió et mereix
el lideratge de Jordi Solé al capdavant del govern local els darrers 12 anys a Caldes?

ment assumirà la contractació d’una pòlissa
global d’assegurança de cobrament i cobertura
de grans desperfectes per a tots els immobles
que s’acullin al programa de lloguer assequible.
Incorporació dels pisos d’entitats bancàries a
la borsa local d’habitatge per tal de destinar-los
a lloguer social.
Construcció d’habitatge social de lloguer i
compra en zones d’aprofitament municipal.
Promoció d’habitatges assistits dirigits a persones amb diversitat funcional, mobilitat reduïda i
gent gran. La seva gestió anirà a càrrec de l’Ajuntament i cooperatives d’àmbit social del territori.
06_Sent un govern proper i dialogant a l’hora
d’emprendre projectes importants; aprovant
propostes dels grups de l’oposició encara que
tinguis majoria absoluta; sent transparent i actuant èticament cada dia i en totes les àrees; organitzant Pressupostos Participatius. I també,
si ets alcalde, passejar pel teu poble de dilluns
a divendres per parlar amb els veïns i veïnes
no estaria malament.
07_Un bon lideratge amb alguns matisos. Ser
alcalde no és fàcil i ell ha exercit el càrrec amb
dignitat i força coherència. Els primers quatre
anys, ho va fer amb l’ajut d’altres persones experimentades dins l’equip de govern, i no del
seu partit justament. Els següents vuit, amb
menys dedicació perquè ha ocupat un càrrec
europeu que no li ha permès estar-se al poble,
però ha mantingut un lideratge necessari dins
d’un equip de govern dispers. Caldes ha avançat en aquest període, indubtablement, i la seva
marxa obre una nova etapa. Venen nous temps.

Carla Millán Peñaranda
PSC Caldes de Montbui
01_Crec que ha estat un mandat continuista,
en què el govern no ha apostat per les persones i s’ha limitat a “la totxana” com a identificatiu de la seva obra. A més ha estat un mandat en què hem trobat un govern designat la
majoria d’aquests 4 anys, l’alcalde ha combinat càrrecs, sempre desatenent la nostra vila.
En definitiva hem vist un mandat acomodat i
amb falta d’iniciativa o creativitat en un moment transcendent de recuperació econòmica,
però alhora encara molt dur per la ciutadania.
02_Queda per reforçar l’oferta de serveis socials i buscar polítiques que posin al centre del
focus les persones, buscant fer transversals
àrees com el feminisme, la joventut, la gent gran
o el medi ambient. Queda aproximar l’Ajunta-

ment i el govern a la ciutadania, fent-los més
accessible i apropant la vida política als barris.
03_Des del grup municipal socialista hem estat
en desacord amb l’aparcament del Centre-El Sindicat des d’un inici, ja que entenem que un gran
aparcament al centre no era el nostre model. Defensem més dispersió dels aparcaments per tot el
municipi per fomentar la circulació de les persones i el comerç local, ja que entenem que tots els
barris de Caldes són importants i cal fomentar-los.
04_S’han descuidat les ajudes a les persones,
apostar per l’habitatge social, la socialització
de llibres, ajudes al transport, beques per realitzar extraescolars o facilitar els tràmits per
emprendre un negoci al nostre municipi. A més
cal tractar de forma més igualitària els nostres
barris, on creiem que hi ha hagut força desequilibri durant aquest mandat. S’ha descuidat
en definitiva, la voluntat política de ser la institució de màxima proximitat.
05_Cal potenciar realment una borsa municipal
d’habitatge, en què l’Ajuntament pugui oferir a
qui ho necessiti habitatges en règim de lloguer
social o per poder reubicar aquelles persones
que ho necessitin per la seva situació. No ens acaben d’agradar els projectes de construcció d’habitatges socials municipals, ja que considerem
que poden crear discriminació social. Preferim
apostar per les ajudes a la rehabilitació, la compra
d’habitatges de forma dispersa a la nostra vila o
la cessió d’habitatges a la borsa municipal per a
la gestió pública a canvi de serveis com l’atenció
residencial. Així aconseguirem una diversificació dels habitatges socials i fomentarem la integració dels seus ocupants en els diferents barris.

“Deixem un llegat evident, en obra
de govern i en manera de governar”
Jordi Solé Ferrando
Alcalde de Caldes de Montbui (ERC)

“Cal que des de l’Ajuntament es facin
polítiques públiques per intentar
revertir la situació de l’habitatge”
Sandra Redondo Ibáñez
Portaveu de CUP - Som Caldes

“Hem optat per estar sempre
al costat d’aquelles decisions i
projectes que són avantatjosos
per als calderins i calderines”

“Queda per reforçar l’oferta
de serveis socials i buscar
polítiques que posin al centre
del focus les persones”

Pere Morcillo Pérez-Hita
Portaveu Junts per Cat - Caldes de Montbui

Carla Millán Peñaranda
PSC Caldes de Montbui

06_Cal analitzar la qualitat dels processos participatius que hem fet, ja que no sempre un procés
per ser obert a la ciutadania n’acaba sent representatiu. Els consells temàtics són formes de fer
participar la ciutadania i el teixit associatiu del
nostre municipi i cal reactivar-ne alguns que fa
anys que no es convoquen. També cal buscar referents que fomentin la participació i col·laborin
amb les diferents regidories, com poden ser persones associades o actives en àmbits específics.
A més cal tornar a fomentar les associacions de
veïns i veïnes per retornar el dinamisme als barris de Caldes i com a espai de participació ciutadana. Des del PSC proposem fer trobades dels
diferents membres del govern obertes a la ciutadania de forma rotativa pels diferents barris
del nostre municipi, com a espai per a la participació i per informar de la gestió municipal.

“Cal emprendre les accions
pertinents perquè l’explotació
comercial de l’aigua termal sigui
un benefici també per a tots”

“No volem que el nostre poble
es converteixi en un poble
dormitori, calen polítiques
atractives per als joves”

07_No podem negar que ha estat un lideratge fort,
així ho ha demostrat fins que ha decidit marxar.

M. Àngels Pou Garcia
Portaveu Units per Caldes

Montse Romano Bosch
Portaveu PPC Caldes de Montbui
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Cal reconèixer que ha fet coses positives per a la nostra vila, però ha estat una llàstima veure com la política municipal no ha estat la seva prioritat, ja que ha
preferit dedicar temps i esforços a càrrecs allunyats
de Caldes en diverses ocasions, sempre mantenint-ne
la dualitat. Una pena, quan considerem que l’alcalde
ha de ser la persona més implicada en la política del
seu poble, cosa difícil de fer des del Parlament de Catalunya o la Conselleria d’Exteriors, i molt menys des
del Parlament Europeu.

M. Àngels Pou Garcia
UP Caldes de Montbui

06_Per fomentar la participació ho has de fer amb
totes les eines possibles, entenent que la finalitat ha
de ser la de donar màxima veu al ciutadà enfront de
nous reptes i projectes del poble. Aquesta legislatura s’han fet alguns semiprocessos participatius, és a
dir, que s’ha donat veu al ciutadà sobre projectes ja
escollits pel govern sense poder entrar a debatre des
de un inici, ni el què, ni el com, ni el perquè dels projectes, és a dir, que només es buscava la confirmació
del que ja s’havia escollit, i això per a nosaltres no es
participació real.
07_Com a lideratge cap al seu equip entenc que ha
estat positiu, tot i que moltes vegades en qüestions
conflictives entre regidors de govern i regidors de
l’oposició no ha estat gens resolutiu. Pel que fa al tracte amb la resta de partits ha estat sempre cordial per
les dues parts. Compaginar ser eurodiputat i alcalde
li ha comportat tenir poc contacte amb la ciutadania,
i no està el dia de situacions internes del consistori.
Des de el nostre grup li desitgem molta sort en el seu
nou camí polític.

0,48 %

05_Aquesta ha de ser la prioritat del nou govern local
que surti de les eleccions municipals. En aquesta legislatura entenem que el govern no ha fet prou, el març
de l’any 2017 el govern va anunciar un nou pla per a la
compra d’immobles per a lloguer social, ara per ara no
s’ha augmentat ni el nombre de pisos de lloguer (per
falta d’incentius atractius cap a propietaris de habitatges tancats) ni s’ha iniciat cap projecte d’obra nova
per a la construcció de lloguer social.

1,65 %
pacma

04_Trobem a faltar polítiques per millorar el dia a dia
dels calderins, no volem que el nostre poble es converteixi en un poble dormitori, calen polítiques atractives
per als joves i que no marxin a viure a poblacions veïnes, també cal baixar la pressió fiscal, el ciutadà es mereix molt més que la congelació d’impostos municipals.

3,03 %
vox

03_Sense entrar en detall de cadascuna de les obres,
nosaltres ja hem manifestat durant tot el mandat que
no estem gens d’acord amb el lloc que s’ha buscat per
a la construcció del aparcament i hem trobat una gran
falta de participació ciutadana en els dos projectes.

3,66 %
pp

02_Cal que siguem un poble viu , on els joves no se sentin
expulsats i el comerç de proximitat se senti ajudat. Hem
d’incrementar l’autoestima local per tal de fer front a un
dels principals reptes que tenim com a poble: l’incivisme.
Cal fer polítiques per resoldre els problemes reals de
tots els calderins.

3,89 %
fr

06_La participació ciutadana és un tema que cal reformular. Ara la llei obliga que els projectes comptin amb
un procés participatiu. Recordem quan un exregidor comentava en un ple que, de 30 persones presents en una
taula de participació, descomptant els polítics, els tècnics i els militants del partit del govern, quedaven 6 ciutadans “nets” per expressar la seva opinió. O quan, sobre
el nou complex termal a les Cremades, a l’altra banda
de la riera (això de l’altra banda de la riera, no recorda
una catàstrofe d’un govern de fa uns anys?) en les preguntes del díptic de participació que es va passar a les
llars calderines no figurava el “no”. O quan el govern va
perdre la consulta sobre la remodelació de Pi i Margall,
entenent que van votar els contraris, especialment. La
participació dels ciutadans és una assignatura pendent
que cal resoldre, i per això es necessita imaginació, voluntat, crear complicitats, i, sobretot, actuar de bona fe.

01_La tasca del govern municipal ha estat simplement continuista. El nostre poble necessita un canvi
de gestió, un model d’Ajuntament que no sigui concebut com la seu política del partit que governa. Durant
aquests quatre anys hem comprovat que la participació ciutadana i la transparència no han estat prioritàries en la gestió municipal. En definitiva, volem un
poble més obert, modern, inclusiu, transparent i compromès amb tots els calderins i calderines. No podem
aprovar un govern que gestiona per inèrcia. A més, les
inversions s’han concentrat al final del mandat amb
plena campanya electoral, cosa que ha provocat problemes de mobilitat i molèsties als veïns.

9,69 %
cs

05_L’equip de govern no ha actuat de fet fins el darrer
any. S’han començat a fer coses interessants, però sempre ha semblat que el tema habitatge i lloguer social és
un afegit d’aquells que “no hi ha altre remei”. És cert que
ha funcionat l’Oficina d’Habitatge, que ha fet molt bé la
seva feina, peró en cap cas hem detectat gaire sensibilitat
en aquest tema per part del govern. Sort de la regidora,
que ha fet mans i mànigues, però al govern en conjunt en
cap cas li ha semblat que a Caldes això fos un problema.

Montse Romano Bosch
PPC Caldes de Montbui

12,88 %
jxcat

04_Enlloc de pensar només en pedres, potser caldria
preguntar-se com es gestiona l’aigua termal, qui n’és
el propietari i qui es beneficia de la seva explotació
comercial. I, per tant, com reverteix al poble aquesta
explotació comercial. Aquest és un tema que anys enrere ja va estar tímidament sobre la taula. Potser fora
hora que es visibilitzi i s’emprenguin les accions pertinents perquè l’explotació comercial de l’aigua termal també sigui un benefici per a tots els ciutadans.

ERC guanya les eleccions
generals a Caldes amb el
32% dels vots

13,49 %
ecp

03_L’aparcament del Centre-El Sindicat (el tercer canvi
de nom) pot resoldre el tema de l’aparcament, però no
resol la circulació dins del casc urbà de Caldes. Segurament calia fer un aparcament, però no creiem que aquesta fos la millor ubicació. I caldrà veure amb el temps les
dades d’ocupació, fora de dies assenyalats. Hagués estat
necessari haver tingut un debat sense presses sobre mobilitat (més del que s’ha fet) i avaluar diferents solucions.
La remodelació de la plaça de la Font del Lleó? Un
aprovat justet. Ni ha resultat un canvi substancial del
que ja hi havia, ni hem posat en valor l’herència romana, que segurament hagués estat la millor alternativa.

28A | resultats

18,89 %
psc

02_Les propostes sempre són relatives. Depèn de les
prioritats de cadascú. Tan important és rentar-li la
cara al poble, com ser sensible al tema de l’habitatge
social, com canviar les actuacions en matèria de participació (començant per fer-ho palès als plens municipals), com les grans actuacions i també les petites.

07_Evidentment estem parlant de lideratges en democràcia, no pas d’aquells de “por la gracia de Dios”. Al
marge que es va contradir amb el seu compromís i enlloc
de deixar-ho als 8 anys, finalment n’han sigut 12, creiem
que no ha sabut o potser no ha pogut envoltar-se del millor equip. Hi ha regidors que han fet molt bé la seva feina,
però per algun peatge que desconeixem, altres persones del seu equip no han estat a l’alçada. I aixó li ha provocat i, creiem, li provocarà problemes. Segurament el
Sr. Jordi Solé no ha pogut gestionar bé la coincidència
de ser alcalde amb els altres càrrecs que hagut de dur a
terme, d’altra banda, cosa perfectament lògica. Personalment la valoració és bona; políticament, molt justa.

Del 07 al 20 de maig de 2019

32,02 %
erc

01_En aquesta darrera legislatura i en l’anterior, l’equip
de govern ha tingut majoria abso luta. Però no oblidem
que majoria absoluta vol dir poder absolut, i això sempre
fa fressa, pel que té de obscurantisme i de decisions unilaterals. Per molt que l’equip de govern tingués un programa electoral que van subscriure la majoria de ciutadans que van votar, les aportacions de l’oposició, tan
legítimes com les del govern, no han estat prou escoltades. La grandesa d’un govern amb majoria absoluta és fer
partícip l’oposició i consensuar la majoria de coses possibles. I aixó no ho ha sabut fer l’equip de govern d’ERC.

calderí / #47

28A Caldes de Montbui
10.480 votants | 45 vots nuls | Participació: 79,29 %

ERC-Sobiranistes va resultar ser la força més votada a Caldes de Montbui en les eleccions generals celebrades el 28 d’abril. En concret, els republicans van aconseguir 3.341 vots, un 32,02% sobre un cens electoral de
13.218 persones. A les eleccions generals de juny de 2016, ERC va ser també
la força més votada amb 2.095 vots, si bé amb el 24,62% de percentatge.
PARTICIPACIÓ DEL 79,29%
La participació d’aquesta jornada d’eleccions a Caldes de Montbui es
va tancar amb 10.480 persones (10.435 vots vàlids i 45 vots nuls), cosa
que suposa un percentatge de participació del 79,29%, més de 12 punts
per sobre de la participació total registrada a les generals del 2016, que
va ser del 66,92%. La participació del 28A a Caldes també supera en 6,5
punts la dels comicis del 2015, que va ser del 72,59%, i en 11 punts la de
la convocatòria del 2011, que va ser del 68,40%.
En el primer avançament de dades, a les 14 h, ja es veia que la participació
anava a l’alça. A Caldes ja havien votat aleshores 5.965 persones, el que
suposa una participació del 45,13%, 12 punts per sobre al de les darreres
eleccions generals, on a les 14h havia votat un 33,11% del cens.
En el segon avançament de dades, a les 18 h havien votat a Caldes 8.739 persones, que significa un percentatge de participació del 66,18%, per sobre del 47,51%
que es registrava a la mateixa hora a les anteriors eleccions generals del 2016.
SEGON LLOC PER AL PSC-PSOE
Per darrere d’ERC, s’ha situat el PSC-PSOE amb 1.971 vots, un 18,89% del
total. Els socialistes guanyen 781 vots respecte a les eleccions generals de fa
tres anys i passen de la quarta posició que ocupaven aleshores a la segona.
La tercera força més votada en aquestes eleccions a Caldes ha estat En Comú
Podem, amb 1.408 vots, amb el 13,49% del total. Els comuns han obtingut
gairebé 500 vots menys respecte als comicis de 2016 i una pèrdua de gairebé
9 punts, cosa que els fa passar de la segona força més votada a la tercera.
A només 64 vots dels comuns ha quedat Junts per Catalunya amb un
percentatge del 12,88%, gairebé tres punts per sota al que va obtenir CDC el
2016, si bé només ha perdut quatre vots respecte a aquells comicis.
El cinquè lloc quant a nombre de vots ha estat per a Ciutadans, amb 1.011
vots, quan a les eleccions de 2016 n’havia aconseguit 741. Cs passa de ser la
sisena força més votada ara fa tres anys a ser la cinquena, relegant el PP –
que aleshores era la cinquena força més votada a la vila– a la setena plaça.
La coalició de Front Republicà-Poble Lliure-Som Alternativa i Pirates de
Catalunya, que era la primera vegada que es presentava a unes eleccions
generals, va aconseguir 406 vots, el 3,89% del total, superant també el PP,
que va recollir-ne 382, 579 menys que ara fa tres anys.
A Caldes la força d’extrema dreta Vox també va esgarrapar vots,
concretament 316, un 3,03% del total. Per sota de Vox, es va col·locar el
PACMA, amb 172 vots.
Els 9 col·legis electorals de Caldes de Montbui on es van poder votar
en aquestes eleccions eren l’Ajuntament de Caldes de Montbui, l’Escola
Bressol Gegant del Pi, la Biblioteca Municipal, Les Cases dels Mestres,
la Residència Santa Susanna, l’Escola Bressol La Lluna, l’IES Manolo
Hugué, el Centre Cívic i Cultural M. Hugué i la seu del Centre d’Iniciatives
Empresarials Caldes Emprèn, al polígon La Borda.
En el conjunt de la comarca del Vallès Oriental, igual que a tot Catalunya, hi
ha hagut una clara victòria d’ERC. Els republicans s’han imposat en 28 dels
39 municipis de la comarca, tot i que als municipis amb més població com
Granollers, Mollet, Les Franqueses o Mollet la primera força ha estat el PSC.
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Isidre Pineda, amb Jordi Solé i altres membres de la candidatura, presentant el programa d’ERC, dimarts passat. > ERC CALDES

Barnils, a l’acte de presentació de la seva proposta electoral. > CUP CALDES

‘Un poble per ser feliç’, el lema d’ERC Caldes

Barnils, l’aposta de la CUP

Isidre Pineda proposa 221 actuacions “necessàries i factibles”
El candidat d’ERC Caldes a l’alcaldia, Isidre Pineda, va presentar, el
30 abril, el programa electoral per
a les pròximes eleccions municipals sota el lema “Un poble per ser
feliç”, amb el suport de Jordi Solé,
l’actual alcalde de Caldes, i altres
membres de la candidatura.
El projecte polític que lidera el nou
cap de llista es composa de 221 propostes, “necessàries i factibles a
les quals ens comprometem”, sorgides d’un procés de reflexió en
què van participar tant membres

de la candidatura com veïns i veïnes de la vila. D’entre aquestes, Pineda en va destacar 10: la porxada
per fer activitats culturals al parc
de l’Estació; l’ampliació del casal de
gent gran de Les Cases dels Mestres; la promoció d’habitatge públic, social i per a joves al Molí d’en
Ral; el pas soterrat cap al cementiri i camí cap a urbanitzacions;
consensuar una reforma a l’avinguda Pi i Margall, i posicionar la
vila com a destinació termal de
referència, entre d’altres.

Mor Carles Costas i
Juandó, regidor d’ERC
El 2 de maig, familiars, amics,
companys i veïns i veines de Caldes
van acomiadar Carles Costa en una
emotiva cerimònia amb motiu de
la seva mort. Costa i Juandó va ser
regidor de l’Ajuntament per ERC
i PIC durant els anys vuitanta i
noranta, i fundador de l’Associació
de Bombers Voluntaris de Caldes.

La CUP Caldes, que engloba l’antiga formació Som Caldes, va presentar
el 17 d’abril la seva candidatura a les pròximes eleccions municipals, així
com els punts més destacats del seu programa electoral. Marta Barnils és
l’aposta de l’agrupació com a cap de llista a la nova legislatura, i la segueixen Ferran Gay, Alexandra Redondo, David Moncho i Mar Ampurdanès.
La nova candidata a l’alcaldia per la CUP va explicar als assistents
algunes de les principals línies d’actuació recollides en el seu programa polític, com la protecció de la riquesa associativa i l’aposta per la
democràcia participativa, la conservació dels espais verds i de la riquesa ecològica, el desplegament de polítiques feministes o el desenvolupament de polítiques d’igualtat que garanteixin els drets fonamentals de les persones. Sota l’eslògan “Al poble que volem governa
la gent”, la CUP Caldes aposta fort per la participació ciutadana i les
noves polítiques centrades en les necessitats dels ciutadans. Es proposa també, com a prioritat destacada, una moratòria del parc lúdic
i termal, així com la suspensió de qualsevol pla de construcció a la
dreta de la riera de Caldes i la creació d’habitatge social de lloguer.
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UP no es
presentarà a les
municipals
Morcillo, al capdavant, dijous passat. > JUNTS X CAT

Els 64 projectes
de Junts x Cat
La candidatura de Junts per Catalunya - Caldes
de Montbui, dirigida per Pere Morcillo com a cap
de llista a les pròximes municipals, va presentar el
seu programa electoral el 2 de maig des del local
de l’agrupació, al carrer Forn.
Sota l’eslògan de campanya ‘Nous temps. Nous
reptes’, Junts x Cat proposa 64 nous projectes
per Caldes: potenciar i impulsar la cultura des de
l’Ajuntament; incentivar habitatges socials amb bonificacions de l’IBI a propietaris que destinin el seu
habitatge a lloguer assequible; desplegar un pla estratègic de suport a l’envelliment actiu; convertir
l’avinguda Pi i Margall en una zona de vianants els
dies festius, reconectant-la amb el casc antic; reactivar els polígons i dissenyar un pla d’ocupació per
a majors de 50 anys, entre molts d’altres.

L’agrupació local Units per Caldes va comunicar el 26 d’abril la seva renuncia a ser escollits
en les pròximes eleccions municipals: “UP Caldes no es presentarà a les pròximes municipals 2019”.
L’agrupació, que actualment compta amb una
regidora en el consistori local, Maria Àngels
Pou Garcia, va prendre aquesta decisió la darrera assemblea general “a causa de la situació
polititzada que s’està vivint”.
UP Caldes s’explica dient que “en aquests
moments, políticament parlant, queden en
segon terme les eleccions municipals com
a tal. La paraula independentisme és present en el nostre entorn i el vot es mou envers aquest fet”.
Units per Caldes s’ha definit com a partit municipalista de baixa politització, al qual no l’interessa tant la polarització sobre l’independentisme, i ha pretès “ser una realitat local que
posa més l’accent en satisfer les demandes a
curt termini”.
A causa d’aquesta situació política, amb el focus
posat en el procés l’independentisme de Catalunya, “fem un estop per evitar el desgast i
observar el procedir d’aquesta legislatura”.
De tota manera, el grup calderí es compromet a
seguir treballant en benefici del municipi “com
a partit, a peu de carrer”.

Exemple del nou eixamplament de vorera, situat al carrer Dr. Xalabarder. > AJ. CALDES

Noves voreres, més segures i àmplies
El consistori local està immers en una campanya de modificació de voreres
a vuit carrers de Caldes amb el propòsit principal de promoure una mobilitat més segura per als vianants, parant especial atenció a les persones amb
mobilitat reduïda. En els pròxims dies, podrem trobar-nos amb voreres que
han passat dels 60 o 70 cm d’amplada inicials als nous 120 cm sense desnivells. A més, s’afavoreix la seguretat dels vianants animant els vehicles a reduir la velocitat a les cruïlles, i eliminant els desnivells de vorera dels guals.

INS MANOLO HUGUÉ | 30È ANIVERSARI

Sopar de celebració i grans retrobaments
Aquest divendres 10 de maig, l’Institut Manolo Hugué celebra els 30 anys des
de la inauguració del nou edifici del centre educatiu calderí, a les 20 hores,
des de les seves instal·lacions. L’equip directiu ha convidat tota la comunitat
educativa que ha format part de l’institut al llarg d’aquestes tres dècades,
en un sopar-celebració i acte de retrobament. Des de pares, mares, professorat, alumnes, entitats... “tothom hi serà benvingut per continuar sent,
per molts anys, un espai de creixement per als joves d’avui i de demà”.

08 | OPINIÓ / POLÍTICA

calderí / #47

Del 07 al 20 de maig de 2019

Edició: ielou Comunicació, S.L. Han col·laborat: Jordi Rius, Ivette Hijano, Mireia Clapers, Carles Martínez, Albert San Andrés, Marta Puigdueta, Antoni Gutierrez, Quim
Pascual (Fotografia) i Jordi Serra (Fotografia) Direcció d’art i maquetació: disseny&rauxa, S.L. Correcció de català: Natàlia Cerezo Publicitat: ielou Comunicació,
S.L 93 707 00 97 comunicacio@ielou.cat Tiratge: 3.000 exemplars Correu electrònic: hola@calderi.cat Dipòsit legal: B-5781-2017 Distribució: TEB Vallès

ERC Caldes de Montbui

CUP Caldes
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PSC Caldes de Montbui

Units per Caldes

PPC Caldes de Montbui

Gràcies per tenyir de groc el
mapa de Catalunya!

a victòria històrica d’Esquerra Republicana de Catalunya a les eleccions generals espanyoles celebrades el passat 28 d’abril és
la victòria de l’esforç de moltíssima gent.
És la victòria sobre els repressors i els carcellers. És la victòria dels presos polítics i els exiliats. Els
que fa més d’un any que estan tancats en presó preventiva i que estan immersos en un judici farsa. I també és la
victòria dels nostres exiliats, que han hagut de marxar del
país, lluny de casa i dels seus, per haver permès una cosa
tan lícita en democràcia com és votar en un referèndum.
És la victòria sobre els molts espavilats que aquests darrers mesos se’n reien o faltaven al respecte al nostre partit i a la nostra estratègia.
És la victòria sobre aquesta Europa gris que ens ha decebut. És la victòria de tots vosaltres i és un pas ferm cap
a la llibertat.
Enhorabona, hem d’estar contents. Moltes gràcies a tots
per la confiança i ara, no abaixem la guàrdia, a seguir!
Necessitem continuar l’impuls republicà! També necessitem una victòria republicana clara a les municipals del 26
de maig i a les eleccions europees. Perquè la República es
farà des de cada un dels municipis de Catalunya, governant bé cada un dels nostres pobles. Per això és important que tornem a tenyir de groc tots els pobles i ciutats
de Catalunya. Caldes ha de continuar el camí d’esplendor
que traça des de fa 12 anys, #continuemelcamí perquè Caldes segueixi sent #unpobleperserfeliç.
I necessitem tenir unes institucions europees més humanes, en què els drets i les llibertats de les persones estiguin per sobre dels interessos del club d’estats. Volem una
Europa neta, verda, sense refugiats que s’ofeguin al mar,
sense ports tancats, una Europa on es pugui parlar de tot,
on el dret d’autodeterminació sigui reconegut.
Continuem l’impuls republicà. El 26 de maig, Isidre Pineda a les municipals i Jordi Solé a les europees.

Adeu, mandat!

A

mb aquestes línies volem fer balanç del mandat que tot just s’acaba aquests dies. Vam començar amb Xavi Ortega i Carla Millán, per
diferents motius ambdós varen deixar la seva
acta de regidor per donar pas Xavi Moreno
i Armando Cañizares. Aquest canvi no va afectar en res la
forma de treballar del grup municipal. El socialistes sempre hem sigut tan participatius com hem pogut en tots els
fòrums en què se’ns deixava participar a l’oposició. El principal fòrum de participació de l’oposició és el ple municipal, en què les diferents forces polítiques poden defensar
les seves postures i valors. Com a grup de l’oposició, podem
votar a favor o en contra de les propostes de l’equip de govern. Però només es poden debatre les seves propostes? No,
també podem presentar mocions i dur-les a debat. Els socialistes en aquest mandat hem presentat un munt de mocions, però volem ressaltar-ne dues: la instal·lació de punts
de recàrrega elèctrica i les proves d’alcoholèmia a conductores i conductors d’autobusos d’escolars. Amb la primera
vam instar el govern a la instal·lació de punts de recàrrega
elèctrica per tot el poble (actualment ja n’hi ha uns 17) i el
canvi progressiu de la flota de vehicles de l’Ajuntament per
vehicles de tracció elèctrica. Amb aquesta moció ajudem a la
transició energètica que gran part d’Europa va començar fa
molt de temps. Amb la segona moció, les proves d’alcoholèmia i substàncies prohibides per a conductores i conductors
d’autobusos d’escolars, instem l’Ajuntament i tots els centres educatius a informar a la policia local de les diferents
excursions que facin per poder fer controls aleatoris a les
conductores i conductors abans d’iniciar la marxa. Aquesta moció té la intenció de prevenir un accident amb resultat
molt negatiu per a les nenes i nens que viatgin en autocar.
Ambdues mocions aprovades per unanimitat al ple. Aquest
article no ens deixa gaire més espai per poder parlar de tota
la resta de mocions que hem presentat, hem pogut mostrar
un parell de les més rellevants que s’han aprovat, tot i ser a
l’oposició. Us imagineu què podríem fer si fóssim al govern?

Recordant el Primer de Maig
ovament, com cada any, hem sortit al carrer a reivindicar el llegat històric del primer de maig. Aquest cop ha coincidit amb
el centenari de la vaga de la Canadenca i
la implementació de la jornada de les 8
hores. Aquest fet no pot passar desapercebut, ja que per
primera vegada en el món i concretament a Catalunya
es va fer vigent la demanda de 8 hores de feina, 8 hores
per descansar i 8 hores de lleure. Una conquesta social
que malauradament avui en moltes feines no es compleix.
Des de la CUP de Caldes de Montbui i altres organitzacions afins continuem treballant per assolir unes millors
condicions laborals, posar fi a la precarietat, combatre
l’assetjament i denunciar l’explotació i la pobresa. Entenem que hi ha molt camí per recórrer, sobretot pel que
fa, concretament, a les desigualtats en les dones i les persones migrades.
Som conscients de l’herència cultural que recau sobre
nosaltres. Continuarem tal com van fer els nostres avis i
pares, amb la lluita de la classe obrera, per construir una
societat més justa i igualitària per a totes i tots. Les experiències i la història ens mostren el passat per entendre
el present, nosaltres estem orgullosos d’ocupar una petita part en el seu recorregut. Avui recordem la memòria
d’aquells que van lluitar i defensar aquestes idees als Països Catalans i a la resta del món. Sols gràcies a ells, actualment gaudim de drets i deures aconseguits amb esforç i sacrifici. Malgrat que encara quedi molt per fer, tot
és possible.
Visca el Primer de Maig.

Fins demà

A

questa és la darrera vegada que el grup municipal d’Units per Caldes ens adrecem als ciutadans
com a membres de l’Ajuntament. És així perquè
l’assemblea general de la nostra formació política va decidir que no ens presentarem a les properes eleccions locals del 26 de maig. Però ens n’anem amb la satisfacció d’haver pogut treballar en moltes de les coses de les que
parlàvem en el nostre programa electoral i que molts ciutadans
van recolzar, malgrat estar a la oposició d’un equip de govern
amb molta majoria però poca disposició a dialogar i compartir.
Estem orgullosos de la feina feta aquests anys. Hem estat un partit de nova creació, fet de Caldes i per Caldes, amb una immensa
il·lusió de fer política de poble i pel poble. Tots els que hem format
part de l’equip hem aportat dedicació, formació, experiència, rigor
i creativitat per donar el millor de cadascú, i contribuir a la millora
del benestar i qualitat de vida de tots els calderins.
Les candidatures independents com Units per Caldes tenim un
avantatge: no tenim peatges de posicionaments polítics que ens
vinguin des de dalt. Reivindiquen com a característica principal
el fet de ser una realitat local, més enllà d’altres tipus de qüestions. La nostra candidatura ha estat una alternativa popular de
recent irrupció dins el municipi. Formada per afiliats no polititzats, però a la vegada amb una gran implicació en la vida cultural,
social i política de Caldes. En definitiva, sentit comú.
Hem procurat donar suport a l’equip de govern quan era necessari, també hem dit NO qual calia, i sobretot, també ens
hem dedicat a controlar que la majoria absoluta no convertís
l’Ajuntament en una masia particular dels regidors.
Fem una parada per evitar el desgast. Observarem el procedir d’aquesta legislatura, més enllà de la polarització sobre el
procés. Hem observat i hem d’analitzar quins han estat els efectes que el nostre grup ha produït en la política local i les reaccions
que han posat de manifest els actors del consistori.
No us diem adeu, us diem fins aviat. De fet, fins demà. Ens
tornarem a trobar, tornarem a parlar, a discutir, a debatre. I
segur que ens posarem d’acord amb tots aquells que vulguin
un Caldes millor per a tothom!

Junts per Catalunya - Caldes de Montbui

Donem solucions per a l’accés
a l’habitatge
aldes pateix des de fa anys un problema
greu d’oferta d’habitatge. Només cal fer un
cop d’ull als principals cercadors i immobiliàries per veure que no hi ha oferta de lloguer ni de venda (a preus assequibles) per
a la majoria de persones.
Primer, cal identificar els problemes que ens han portat
aquí. Si parlem d’habitatge de protecció oficial, des dels
anys 90 no se n’ha construït cap. Ara hi ha un projecte de
construcció de 16 habitatges “socials” de venda (de menys
de 60m2) al Molí d’en Ral amb un pressupost d’uns 2 milions d’euros. Només cal dividir el pressupost pel número
de vivendes per entendre quines famílies amb risc d’exclusió social podran accedir-hi. Cap. Nosaltres creiem que
l’habitatge social ha de ser sobretot de lloguer (rotatiu i
amb preus adaptats a les persones que el necessiten), per
permetre la recuperació de les seves situacions vitals.
En el cas d’habitatge lliure, cal incrementar l’oferta i equilibrar-la amb la demanda per aconseguir una moderació
dels preus. I el primer que s’ha de fer és incentivar que
els pisos buits entrin al mercat. Nosaltres proposem una
bonificació del 50% de l’impost de l’IBI i la contractació
d’una pòlissa global d’assegurança de cobrament i cobertura de grans desperfectes per a tots els immobles particulars que s’acullin al programa de lloguer assequible.
També farem treball institucional per incorporar les vivendes d’entitats bancàries al parc públic d’habitatge.
I si amb aquestes mesures no n’hi ha prou, caldrà ser valents i valentes i obrir, amb moderació, el meló d’algun
pla parcial disponible (zones urbanitzables no desenvolupades). Fa dècades que aquestes zones estan identificades al pla d’ordenació urbanística i no s’ha fet res per
impulsar-les.
Hem de fer possible que els calderins i calderines puguin
seguir vivint a Caldes tot mantenint la tranquil·litat i el
benestar que un poble ens dona.

Centrados en tu futuro

C

onsideramos que es una premisa necesaria una regeneración de nuestro ayuntamiento, nuevas ideas y un proyecto de futuro
para todos los vecinos y vecinas de Caldes.
La transparencia es otra premisa relacionada con la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda obtener del ayuntamiento toda la información que necesite de
una manera sencilla, intuitiva y rápida. La participación es
una herramienta también imprescindible por cuanto mejora la calidad democrática de las relaciones con los ciudadanos y porque es la manera más eficaz de establecer soluciones a la demanda apegada al terreno de las personas, las
entidades y los barrios. Lo anterior son las premisas fundamentales para acometer en nuestro pueblo distintas actuaciones con un doble objetivo; garantizar que nadie se quede
atrás en el ciclo económico que es necesario impulsar y mejorar los servicios públicos. Por esa razón es indispensable
proponer medidas para fomentar la economía y el empleo.
El aumento de la actividad no es un objetivo en sí mismo,
es la condición de posibilidad de una política para priorizar
las personas: el rescate a las familias en dificultades, combatir la pobreza energética, mejorar la seguridad, aumentar los recursos para luchar contra la violencia de género
y promover acciones contra la discriminación sexista, fomentar el civismo y la convivencia, potenciar los servicios sociales y de salud, atender la problemática de las personas dependientes exigiendo recursos y adaptando los
servidos a sus necesidades, dinamizar las potencialidades del tercer sector, y potenciar la cultura y el deporte.
En el PPC de Caldes aspiramos a gobernar, mientras
tanto, pondremos todo nuestro empeño en liderar una
oposición constructiva. Sea quien sea el alcalde podrá
contar con nosotros para las reformas que se necesitan,
para empujar en la dirección del fomento económico y así
generar recursos que garanticen las políticas sociales y
que mejoren los servicios públicos.
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Podeu escriure les vostres cartes a hola@calderi.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon i número del DNI. Fins a un
màxim de 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades. Els escrits es publicaran per estricte ordre d’arribada. Les
opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions. El Calderí no es fa responsable del contingut dels articles publicats.

L’OMCM
> Domènec Sánchez Riera
De ben segur que a hores d’ara ja
sabreu, benvolguts conciutadans,
sigui per la premsa local o pels
cartells anunciadors, que el proper diumenge, dia 5 de maig, a les
12:00 hores i a Can Rius, l’Orquestra Municipal de Caldes de Montbui, l’OMCM, us oferirà un concert
que serà el segon des de la seva
fundació (curs 2017-2018).
El programa ha estat pensat i preparat per un director professional
i s’ha fet (al meu entendre) amb un
criteri d’amplitud de mires i planer, per això, de ben segur que el
tipus de música que podreu escoltar serà grat a tot el públic.
El fet que qui això us adreça sigui
un component més d’aquesta formació és purament anecdòtic i no
té res a veure amb el que segueix;
d’altra banda, un ja té uns anys i
és per això que tot el que exposo
és pensant més en les generacions futures.
Si bé el nostre poble gaudeix d’entitats i equipaments envejables, potser s’escauria que pogués disposar
d’una orquestra municipal estable,
amb el que això suposa de recursos
no tan sols econòmics, sinó de mitjans estructurals i organitzatius.
Una formació que, com ara, aglutinés tant estudiants de música com
músics “amateurs”.

Vull deixar constància de que no
parla el músic, encara que us ho
pugui semblar; abans ho fa un calderí, que sempre, sempre, vol no
sols presumir d’un poble bonic,
com ja tenim, sinó que a més
s’enorgulleixi de la seva cultura.
I la música, quina altra cosa és,
sinó això.
Un cop més, gràcies per la vostra
paciència.

Escrit de condol
Carles Costas
> Bombers Voluntaris
de Caldes de Montbui
L’Associació de Bombers Voluntaris de Caldes de Montbui expressem el nostre més sincer condol
per la mort de Carles Costas Juandó, membre fundador del parc de
bombers voluntaris de Caldes de
Montbui.
Acompanyem la família, amics i
companys en aquests moments de
tristesa i dolor.
Descansi en pau.
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Tot a punt per la 22a edició del Festival de Titelles
El 18 i 19 de maig se celebrarà a Caldes la 22a edició del
Festival de Titelles Romà Martí. Es presentaran els espectacles de les 14 companyies convidades, la gran majoria del territori català, al públic familiar, per descobrir històries de titelles en diferents formats. Aquest
any, com a novetat, el festival recupera com a escenari
la plaça de la Font del Lleó, recentment renovada, tot i

Marta Puigdueta

1

de maig, Dia Internacional
dels Treballadors, a Caldes de
Montbui és sinònim de descans
però també de germanor. Generació rere generació els calderins pugen a Sant Sebastià de Montmajor cada primer de maig. És ben curiós,
perquè només una data és capaç de transformar un paratge, que durant 364 dies
l’any només està habitat per sis persones,
en el punt de trobada de més de 400 treballadors alliberats amb ganes de passar
el dia plegats.
Dimecres passat també va ser l’únic
dia de l’any en què es permet fer foc a l’entorn natural de Sant Sebastià de Montmajor. Colles d’amics i famílies s’arrepleguen
per peregrinar des de Caldes fins a l’ermita, ja sigui a peu, en bicicleta o bé en cotxe.
De fet, l’estratègia més habitual és dividir
la colla entre els excursionistes i els intendents, de manera que un grup surt caminant
i l’altre amb tot el que cal per passar un dia
a l’aire lliure carregat als vehicles. Un pic els
caminaires arriben a Sant Sebastià, el grup
a motor ja té preparada una bona brasa per
coure carn i verdures o bé ja comencen el sofregit de la paella que endraparan.
Ara bé, tal com mana la tradició, a les
dotze del migdia toca ballar sardanes damunt la terra roja de l’indret, ja que es tracta d’un aplec. Enguany, la Cobla Ciutat de
les Roses va fer possible l’acte central de la
jornada. Durant dues hores es van poder
ballar sardanes de set tirades, nou en total.
Lurdes Esperabé, membre de l’Agrupació Sardanista calderina, ha valorat positivament l’aplec 2019: “Sempre és un bon
dia, Sant Sebastià, una data assenyalada
per pujar a la vall nord del Farell. Com
a entitat organitzem aquest acte com
una diada especial, un moment per trobar-nos i compartir el ball”.
L’ambient distès és el principal reclam per acostar-se a Sant Sebastià l’1 de
maig, molts calderins hi havien pujat de petits, després de joves i ara hi tornen amb
els fills. D’altres tenen la data marcada al
calendari i no fallen cap any perquè s’ha
convertit en una excusa per trobar-se amb
la colla. La canalla juga al bosc i els grans
es reuneixen al voltant d’un bon dinar a
l’aire lliure, que s’allarga fins ben entrada
a la tarda.
El que potser no saben aquests 400
curiosos fidels és que mengen al costat d’un
gran exemple original de romànic precoç,
l’església de Sant Sebastià de Montmajor,
que data del segle XI. De fet, a dins s’hi troben els frescos de l’artista sabadellenc Antoni Vila Arrufat i el retaule gòtic internacional perdut.
A tan sols dotze quilòmetres de Caldes de Montbui, a la vessant nord del Farell, encerclada de muntanyes, es troba la
vall de Sant Sebastià, que conserva tot l’encant de la naturalesa. Un dels pocs racons
on encara s’hi pot trobar aquella sensació
de solitud i de pau que queda alterada per
les rialles i els flabiols cada primer de maig.

que l’escenari principal continuarà sent la plaça de l’11
de setembre i també es podran veure espectacles amb
aforament limitat a la Sala Noble de Can Rius, on l’entrada valdrà 1 €. A banda de les representacions també
s’hi podran trobar tallers infantils a la residència Santa
Susanna i a la Biblioteca. La venda anticipada de les
entrades es farà a través de www.festivaldetitelles.cat.

tradicions | aplec

La pujada anual a Sant
Sebastià de Montmajor
manté la popularitat
L’1 de maig més de 400 persones van pujar a peu, en bicicleta o en cotxe a l’ermita
fotogaleria a: www.calderi.cat

L’1 de maig és l’únic dia en què es permet fer foc al voltant de l’entorn natural de Sant Sebastià de Montmajor. >J.serra
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ball de diables | trobada de les bèsties

Els gemecs de foc envaeixen Caldes

parc de l’estació | diada

Set animals fantàstics van desfilar per la vila en la tercera edició
Enfosqueix a la tarda al parc de
l’Estació i les bèsties cobren vida.
El ressò dels tambors les fa aixecar-se mandrosament, estirant
els músculs i els colls on es crea el
més temut dels focs. Amb la tabalada de les Colles, la gent s’amuntega prop de les bèsties, per veure
aquest despertar que els portarà a
atemorir els més incauts.
Caminen. Posen rumb al centre
de la vila i comencen els gemecs
de foc, les danses i les cabrioles
de les set bèsties que s’han ajuntat al parc de l’Estació. El Vibrot,
l’Hydracus o la Godra avancen per
trobar l’aigua termal que els calmi
els gargots, mentre la massa les segueix amb una mescla d’hipnotisme i estupefacció.
La tercera edició de la Trobada de
Bèsties de Caldes, organitzada pel
Ball de Diables, va tenir la presència
de set bèsties arribades des d’arreu
de la geografia catalana. La Godra,
presidint l’acte, va ser una de les bèsties més aclamades mentre el Drac
de Santa Margarida, el de tres caps
de Sant Pere de Ribes, el de Granollers, l’Hydracus de Jesús, el Vibrot
de Montmeló o l’Arpella del Barri
Gòtic de Barcelona feien malifetes

Cantata participativa dels infants de les 4 escoles de Caldes. > cedida

Sant Jordi al parc
El Drac de Granollers enfilant el carrer de Pi i Margall. > a. san andrés

pels carrers de Caldes en una de les
cercaviles més esperades de l’any.
“Estem molt contents perquè tot
ha sortit molt bé. Les bèsties canvien cada any i aquest han estat
set, perquè una s’ha trencat i no
ha pogut participar” va afirmar a
aquest mitjà Paula Lance, presidenta
del Ball de Diables, mentre remarca
que “a la gent li agrada molt aquesta cercavila i esperem que es con-

verteixi en tradició, ja que ha anat
molt bé a les tres edicions”.
La Godra, la quimera calderina i
protagonista, entre d’altres, de l’Escaldàrium, va ser la llavor d’aquesta festa: “la idea va sorgir perquè
ens convidaven a tot arreu amb
la Godra, una bèstia que agrada molt” va explicar la presidenta
d’aquest grup de diables, fundat el
1993. > a. san andrés

El dia 23 d’abril, tot i la inestabilitat del temps, sobretot al matí, es va
poder viure una diada esplèndida al parc de l’Estació. Centenars de
calderins i calderines van poder gaudir de tots els actes programats
envoltats de roses i llibres. Entitats locals i escoles de la vila es van
convertir en els principals dinamitzadors del parc de l’Estació durant
aquest Sant Jordi. Aquest any es repetia la cantata participativa amb
250 infants de les quatre escoles de Caldes que van actuar sota la direcció de l’Escola Municipal de Música Joan Valls. Els Castellers de
Caldes també hi van ser presents, van aixecar el Pilar de Sant Jordi
i van desplegar la pancarta multicolor que els nens i nenes havien
pintat a la tarda. També es van entregar els tres premis del concurs
d’enginy Endevina-la, en què 12 persones van resoldre correctament
els jeroglífics exposats en diferents comerços de la vila. La Biblioteca de Caldes també va entregar els premis del concurs Pinta Punt.
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Arriba la 7a Cursa de la Font del Dimoni

L’última jornada del Rugby&Touch Caldes

Diumenge que ve, 12 de maig, el Club Atlètic Calderí organitza la setena edició de la popular cursa de muntanya per l’entorn de Caldes
amb un recorregut mixt, entre un 20% d’asfalt i un 80% de camins
i senders. Grans i petits podran gaudir d’una cursa “tècnicament
molt assequible”, però amb places limitades (100 en la cursa infantil, i 300 en la general). S’espera els participants al parc de Can Rius
a partir de les 9 h (infants) i 9:30 h per a la cursa de llarga distància.

L’equip local de touch rugby disputarà l’11 de maig l’última jornada de
lliga al camp del Sitges RC. Els calderins afronten el darrer repte amb
optimisme, tot i situar-se en penúltima posició en la classificació, segons
els resultats obtinguts en la 6a i última jornada disputada a la Lliga Catalana de Touch. Tot i que els calderins no han aconseguit grans victòries en els diferents enfrontaments jugats, l’equip de recent creació segueix aprenent i millorant com a conjunt en tècnica i tàctica.

motor | kàrting

Els Fugardo, nissaga de pilots
Avi i pare van ser
pilots, ara els nets
competeixen per un
lloc al món del motor
Albert San Andrés

L

es nissagues al món del
motor són més comunes del que ens pensem
i els exemples són molts:
els Schumacher –Michael i Ralf i ara Mike–, els Hill –Graham i
Damon–, els Rosberg –Keke i Nico– o,
més a la vora, els dos Sainz. Viure i créixer dins d’un box, a prop d’un pit lane i jugant al pàdoc sovint enverina l’esperit de
benzina, un contagi amb difícil antídot.
Aquest és el cas dels Fugardo, una família calderina en què fa tres generacions que són pilots. Començant per
l’avi, David Fugardo, pilot al campionat d’Europa d’autocròs, i passant pel
Manel, el pare, a la mateixa disciplina,
els nets i fills no podien ser menys. Criats sobre la pols i l’aroma de benzina,
el Marc, l’Albert i el Biel es van enverinar aviat amb aquest esperit, i són els
últims de la nissaga Fugardo en agafar-se a un volant.
El Marc, de 18 anys i futur enginyer industrial, competeix al campionat d’Espanya de kàrting amb l’equip Monlau
després d’haver estat campió de Catalunya. El més gran dels germans va
començar amb 11 anys a l’Open RACC,
una fórmula de promoció que permet
el primer contacte amb la competició
i en què va acabar en segona posició.
“L’objectiu de tots els pilots és arribar a la Fórmula 1, tot i que s’han de
tenir els peus a terra. M’agradaria
fer el salt al món dels monoplaces la
temporada que ve, però per això necessito un bon patrocinador” explica
el germà gran, que és conscient de les
limitacions econòmiques d’un esport
en què els millors no sempre arriben al
cim i en què els diners són una empenta important –sovint més que el talent–
per fer-se professional. “El kàrting és
molt complicat, amb gent amb molts
recursos i d’altres que en saben molt.
Hi ha dos nivells i lluites amb el que
pots. Hi ha qui estrena neumàtics a
totes les tandes i té dos xassissos en
cada cursa” incideix, afegint que principalment entrena els caps de setmana de curses.

Marc, Albert i Biel, els germans calderins que formen part de la família Fugardo, vinculada al món del motor durant diverses generacions. > cedides

“El kàrting és
molt complicat,
amb gent amb
molts recursos
i d’altres que en
saben molt. Hi ha
dos nivells i lluites
amb el que pots”
Marc Fugardo,
Pilot de kàrting

El germà mitjà, l’Albert, té 16 anys i és
estudiant de batxillerat. Va començar
dos anys després que el seu germà i
també ho va fer a l’Open RACC, aconseguint el cinquè lloc abans de fer el salt al
campionat de Catalunya, on encara segueix. L’Albert va poder competir amb
el seu germà fa dues temporades, l’any
que el Marc va ser campió de Catalunya
i ell va ser segon, un fet poques vegades
viscut en el món de la competició actual. L’Albert és conscient que “a aquestes alçades hi ha pilots que ja són al
CAR de Sant Cugat i que poden viure
professionalment d’això, competint al
campionat del món. És un nivell molt
difícil d’arribar”, i compensa aquestes
diferències amb talent. “L’objectiu final
quan competeixes és un, però hem de
ser realistes i tocar de peus a terra”
explica el pilot, que no descarta “fer el
salt a les curses de terra”, un món que

ja coneixen a la perfecció gràcies al seu
pare, el Manel, i a l’avi David.
El més petit de la família és el Biel, d’onze anys i estudiant de sisè de primària. Va iniciar-se molt abans que els
seus germans, acabant tercer a l’Open
RACC, gaudint dels avantatges de ser
el tercer fill, com tenir tot l’equip complet a casa. Ara mateix competeix en
categoria cadet del català i és el gran
beneficiat, ja que té “monitors a casa”.
“També m’agrada el futbol, però el
kàrting el faig perquè m’agrada. Preferiria ser futbolista” confessa el jove
pilot, que com els seus germans fa servir el futbol per estar en forma.
El Marc sovint ajuda el Biel en els entrenaments, marcant-li la traçada per
esgarrapar les dècimes necessàries. “Estic més nerviós quan competeixen els meus germans” indica el
Marc, mentre que l’Albert ho ratifi-

ca: “també em passa. Des de dins ho
tens tot controlat, des de fora, no”.
La Mª Àngels, mare dels tres pilots,
ja està acostumada a veure el risc de
prop, tot i que confessa que “veia més
segur el seu pare, ja que competia
amb un cotxe tancat”. Els caps de
setmana de competició són “molt estressants” i el ritme és frenètic per a
una persona a qui no li venen de nou les
curses. “El pare els diu que vagin gas
a fons i la mare que vagin amb compte” explica, mentre afegeix que “no
els dic que no corrin perquè és absurd, però sí que ho facin amb cap i
sang freda”.
Els tres calderins segueixen a la recerca de patrocinis (marcfugardo4@gmail.
com) per poder seguir competint amb
garanties en un món complicat, per
poder ser la pròxima revelació en el món
del motor. El talent el tenen els tres.
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HOQUEI | OK LLIGA

CICLISME | diada de la bicicleta

FUTBOL | 2a catalana

Acció del Recam Làser contra el Vic, dissabte passat. > K. càtedra

Aitor Garcia, l’autor dels quatre gols del Caldes. > T. GUTIÉRREZ

Empat del Recam Làser
Caldes, amb sabor a Europa

El CF Caldes no vol
despertar del seu somni

Els calderins empataven 2-2 amb el Club Patí Vic la 27a jornada
de l’OK Lliga, dissabte passat. El Caldes va gaudir de més possessió, però sense poder superar Burgaya. Els vigatans van buscar els
contraatacs i el seu primer gol va arribar al minut 16. A la represa,
el Caldes va trobar el gol i Giménez va fer l’empat a 1. A poc més de
10 minuts del final, Mangas va marcar el segon gol, que va fer que
el Caldes busqués de nou l’empat. Aquest es va fer esperar ja que
va arribar a poc més d’1 minut pel final, quan Giménez va desviar
un assistència de Rovira. Amb aquest punt, els homes de Candami tenen a tocar ser matemàticament equip de WS Europe Cup la
pròxima temporada. > PREMSA CH CALDES

Els calderins disputaven, dissabte passat, la 31a jornada de
lliga al camp del CS Juan XXIII, on els blaugrana van aconseguir sumar la seva setena victòria consecutiva. El Caldes,
clar dominador del partit des de l’inici, es va avançar des del
primer minut i va arribar al descans amb un 0-4 a favor dels
calderins. A la represa, els homes de Duque van continuar
jugant un partit seriós davant d’un digne rival que va plantar cara fins al final. No obstant això, els blaugrana Aitor i
Chema van sentenciar el marcador (0-6), favorable al Caldes.
La nota trista del partit va ser la lesió de Carlos Martínez,
a qui desitgem una ràpida recuperació. > toni gutiérrez

TRIATLÓ | CN CALDES

Fent bullir l’olla al Triatló Sprint

L’equip Open, del CN Caldes, al punt d’arribada de la prova. > CEDIDA

L’1 de maig, dos equips del CN Caldes de triatló participaven a l’Sprint,
del Prat de Llobregat, amb un recorregut de 700 metres de natació, 20
quilòmetres de ciclisme i 5 quilòmetres finals de cursa a peu.
D’una banda, l’equip Open –format per Forné, Silvestre, Fernández,
Ordóñez, Castillo i Agueras– va classificar-se en 14è lloc respecte als
45 equips participants. D’altra banda, l’equip Elit, també calderí i format per Torrejón, Vallribera, Sanmartí, Martí, Bassas i Carrasco, no
va poder classificar-se pel fet d’anul·lar la competició a causa d’un accident patit en el tram de bicicleta.

hoquei MASC.

FUTBOL

Bàsquet masc.

Bàsquet FEM.

OK Lliga · J.27

2a Catalana · G.4 · J.31

2a masc. · FP.02 · J.25

2a fem · FP.04 · J.28

CLASSIFICACIÓ
1. FC Barcelona
2. Deportivo Liceo
3. Reus
4. Noia Freixenet
5. Igualada
6. Lleida
7. Recam Làser Caldes
8. Calafell
9. Voltregà
10. Vic
11. Alcobendas
12. Vendrell
13. Lloret
14. Girona
15. St Cugat
16. Alcoi

4-5
3-3
5-4
1-3
6-2
2-2
11 - 2
3-2

PT
75
60
57
55
45
42
39
30
30
29
26
26
25
24
23
12

Diumenge passat, dia 5 de maig, l’entitat local Esport Ciclista Calderí va celebrar la XXXI edició
de la popular Diada de la Bicicleta a Caldes de
Montbui, amb 300 participants de totes les edats.
Grans i petits amants de la bicicleta van reunir-se a quarts de 12 del migdia a la plaça de la
Font del Lleó per recòrrer, en comitiva, els carrers de la vila. El conjunt ciclista va gaudir, un
any més, de la pràctica esportiva del ciclisme
fent camí pels entorns de la vila termal, entre
amics, família i veïns i veïnes del municipi.

RESULTATS ESPORTIUS 27-28 abril

HOQUEI | OK LLIGA

S’ajorna la certificació d’ascens
El Recam Làser Caldes va caure el 27 d’abril
davant el Reus Deportiu (5 a 2) en la 26a jornada de lliga. La derrota mantenia els de Candami en 7a posició sense sumar punts, i a l’espera
del partit contra el Vic per certificar matemàticament el possible ascens a Europa.

FUTBOL | SEGONA catalana

Victòria davant el líder de lliga

CLASSIFICACIONS

Alcobendas - Reus
Liceo - Lleida
Vendrell - Alcoi
Voltregà - Igualada
Sant Cugat - Girona
Caldes - Vic
Barcelona - Lloret
Calafell - Noia

Una jornada de grans
pedalades per Caldes

Can Parellada - Joanenc
Vic - Sabadell
Matadepera - Castellar
Juan XXIII - Caldes
Sabadellenca - Franqueses
Gramanet - Cardedeu
Ripollet - Parets
Roda de Ter - Sallent
Berga - Masnou
CLASSIFICACIÓ
1. Berga
2. Parets
3. Gramanet
4. Vic Riuprimer
5. Caldes Montbui
6. Ripollet
7. Joanenc
8. Les Franqueses
9. Cardedeu
10. Sabadell
11. Masnou
12. Sabadellenca
13. Sallent
14. Matadepera
15. Can Parellada
16. Castellar
17. Juan XXIII
18. Roda de Ter

2-7
1-0
2-0
0-6
2-3
0-3
0-1
0-3
3-1
PT
58
58
56
56
55
55
54
50
50
47
43
41
40
34
29
26
13
9

St. Andreu - Calella
Granollers - Parets
Arenys - Malgrat
Caldes - Col·legi C. BDN
Franqueses - Argentona
Badalonès - Garriga
Círcol C. BDN - Mataró

69 - 57
63 - 42
50 - 82
63 - 67
62 - 66
58 - 47
64 - 79

Martinenc - Calella
Vilassar - Lima Horta
Sta. Perpètua - CBSAPS
Neus - Claret
Ripollet - Argentona
Granollers - Bosco Horta
Premià - Canyelles
Mollet - Caldes

El CF Caldes va aconseguir, el 28 d’abril, una
gran victòria (2 a 1) contra l’UDA Gramanet,
l’equip líder d’aquesta temporada. El resultat
suma la 6a victòria consecutiva dels calderins
i els acosta a les posicions capdavanteres de
la categoria: 6a posició de lliga amb 52 punts.
70 - 51
57 - 48
50 - 68
61 - 43
53 - 49
43 - 34
48 - 42
61 - 55

CLASSIFICACIÓ

PG PP

CLASSIFICACIÓ

PG PP

1. Malgrat
2. Col·legi C. Badalona
3. Granollers
4. Franqueses
5. Mataró
6. CN Caldes
7. Círcol C. Badalona
8. Argentona
9. Parets
10. Calella
11. Sant Andreu
12. Arenys
13. Garriga
14. Badalonès

21
19
18
17
17
15
15
14
11
8
8
5
4
3

1. Martinenc
2. Premià de Dalt
3. Argentona
4. Canyelles
5. Lima - Horta
6. Caldes
7. CBSAPS
8. Caldella
9. Ripollet
10. Granollers
11. Neus
12. Vilassar de Dalt
13. Claret
14. Santa Perpètua
15. Bosco Horta
16. Mollet

25
22
20
19
18
17
16
15
15
12
11
11
8
7
6
3

4
6
7
8
8
10
10
11
14
17
17
20
21
22

4
6
8
9
10
11
12
13
13
16
17
17
20
21
22
25

*Els equips de Futbol Sala Masculí i Femení no han jugat aquesta setmana

futsal | DIVISIÓ D’HONOR

S’escapa el lideratge de les fèmines
En la 23a jornada disputada el 27 d’abril, l’equip
femení del CN Caldes perdia 5 a 0 contra l’Aliança Mataró. La derrota les situa en 2a posició
i a 53 punts, a l’espera de 3 jornades per acabar la temporada. Els masculins, d’altra banda,
van guanyar el Sant Andreu Sagrera (5 a 4) i
mantenen la 4a posició a 47 punts.

BÀSQUET | SEGONA CATALANA

Derrotes dels calderins
Les femenines del CN Caldes A, en la 27a jornada de lliga, va perdre davant l’UE Claret (41
a 47) i mantenen la 5a posició amb 44 punts.
D’altra banda, els masculins disputaven el 27
d’abril la 24a jornada i també perdien, per un
punt (65-66), contra Les Franqueses. Els calderins mantenien la 6a posició amb 39 punts.

14 | AGENDA

calderí / #47

Del 07 al 20 de maig de 2019

del 07 al 20 de maig del 2019
EXPOSICIÓ
‘150x100, Aquarel·les i olis’
de Joan Coch
A partir de l’11 de maig.
Lloc i org.: Espai d’Art Casino
‘Canaleta’.
Fins el 19 de maig.
Lloc i organitza: El Centre
‘25 Imprescindibles’
Del 15 de maig al 10 de juny.
Exposició-joc de llibres il·lustrats
i àlbums per a infants.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes
‘L’aigua que cura. Història
de l’hospital de pobres
de Santa Susanna’
Fins al 30 de juny.
Lloc i org.: Museu Thermalia

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

DIMecres 08
16 h · RETALLS D’HISTÒRIA
A càrrec de Raimundo García
Lloc: Centre Cívic i cultural
Org.: Assoc. Cultural de la Dona
19 h · CONFERÈNCIA
“Migracions futures: els
refugiats climàtics” a càrrec de
Miguel Pajares, llicenciat de
Ciències Biològiques i Doctor en
Antropologia Social.
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Organitza: Aules d’Extensió
Universitària “Delfí Dalmau i
Argemir” de Caldes de Montbui
19 h · VACANCES EN PAU
Presentació del projecte
‘Vacances en Pau a Caldes
per l’acolliment de nens i
nenes sahrauis els propers
mesos d’estiu.
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Caldes Solidària
20 h · CONFERÈNCIA
"La desobediència civil", dins
del cicle Parlem de Catalunya, a
càrrec de Jordi Flores, advocat i
president de l’Associació de
Drets Humans d’Osona.
Activitat gratuïta.
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: FEDAC, UCIC, ACC
Cercle d’Amics de Taunustein,
Q4trePins i Casino de Caldes.

DIjous 09
18 h · XERRADA
“Autoritat i límits” a càrrec
de Carlos González, pediatre
i escriptor de diversos llibres
de criança, alimentació i salut
infantil.
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Org.: AMPA Escola Bressol La Lluna
Col·labora: Ajuntament de Caldes

20 h · PRESOS POLÍTICS
Música per la llibertat
dels presos polítics
Lloc: plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes

DIvendres 10
20 h · CELEBRACIÓ
Sopar-celebració del 30è
aniversari de l’Institut
Manolo Hugué.
Lloc i org.: Institut Manolo Hugué

DIssabte 11
SORTIDA A GIRONA
Amb motiu de “Temps de Flors”
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: L’Esplai
12 h · UN CONTE AL SAC
“Sense mots!”, narració de contes
per a petits lectors, a càrrec d’Un
Conte al Sac
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes
13 h · 'TOUCH RUGBY'
Sitges RC - Rugby & Touch
Caldes CDiP
Lloc: Sitges
Org.: Associació Catalana de Touch
16 h · DEFENSA PERSONAL
Curs teòric i pràctic basat en
tècniques de defensa personal
xinesa, a càrrec de Sifu Edu Méndez,
seleccionadordeSandadeCatalunya.
Lloc i organitza: Yoga Ashram
16.15 h · BÀSQUET MASCULÍ
CB Argentona - CN Caldes
Lloc: Pavelló d’Esports d’Argentona
Org.: Fed. Catalana de Basquetbol
17.30 h · FUTSAL FEMENÍ
CN Caldes – Escola Futbol Sala
Jordi Torras Sant Vicenç
Lloc: Pavelló Mpal. Bugarai
Organitza: FCF
18.30 h · FUTSAL MASCULÍ
Barri Can Calet - CN Caldes
Lloc: Pavelló Mpal. II De Sant Fost
de Campsentelles
Organitza: FCF
19 h · INAUGURACIÓ
EXPOSICIÓ
“150x100, Aquarel·les i olis” de
Joan Coch. Activitat gratuïta.
Lloc i org.: Espai d’Art Casino

DIumenge 12
09 h · CURSA DE
LA FONT DEL DIMONI
Cursa infantil (100 places)
i de 10 quilòmetres (300 places).
Lloc: parc de Can Rius
Organitza: Club Atlètic Calderí
Col.: Ajuntament de Caldes i FEEC
10 h · RECOLLIDA POPULAR
RESIDUS A LA RIERA
Activitat dins el marc de “Let’s
clean up Europe!”, “Netegem el
nostre entorn”.
Lloc de trobada: Espai Jove El Toc
Organitza: Defensa Riera de Caldes

12 h · CASTELLERS
Actuació dels Escaldats a la Diada
amb motiu de la Fira de Sant Ponç
Lloc: L’Ametlla del Vallès
12 h · FUTBOL
Caldes Montbui, CF –
Matadepera, FC
Lloc: Les Cremades
Organitza: FCF
17.30 h · BÀSQUET FEMENÍ
Bàsquet Neus - CN Caldes
Lloc: Pav. La Colina (Badalona)
Org.: Fed. Catalana de Basquetbol
18 h · ACTE/ PRESENTACIÓ
"15 Mesures cap a l’Economia
Social i Solidària als municipis"
d'un soci del El Centre i soci
individual de la XES (Xarxa
d'Economia Social).
Lloc i organitza: El Centre
18 h · BALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació Gent Gran

DIlluns 13
FINALITZACIÓ TERMINI
S’acaba el període de presentació
de sol·licituds per obtenir la plaça
de pupil·latge de l’Aparcament
Centre – El Sindicat.
Lloc i organitza: Serveis
Municipals – Ajuntament de
Caldes de Montbui

DImarts 14
18 h · ACTIVITAT EDUCATIVA
“Com educar positivament” a
càrrec de Teatre del Buit.
Lloc: Escola El Calderí
Organitza: Ajuntament de Caldes

DImecres 15
16 h · BINGOALIMENT
Lloc: Centre Cívic i Cultural
Org.: Assoc. Cultural de la Dona
17.30 h · STORY TIME
“The Princess and the Pea” a
càrrec d’Andrea Pavlich.
Edat recomanada: de 3 a 8 anys.
Lloc: Biblioteca de Caldes
de Montbui
Organitza: Cambridge School i
Biblioteca de Caldes de Montbui

DIjous 16
19 h · TROBADA DEL PEC
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Ajuntament de Caldes
19 h · XERRADA
“Podem prevenir la incontinència”
a càrrec de Carla Macau,
fisioterapeuta del sòl pelvià.
Dins del cicle Com podem
millorar la nostra salut 2019.
Activitat oberta i gratuïta.
Lloc: Fundació Santa Susanna
Organitza: Associació Jardí
Santa Susanna i Fundació
Santa Susanna.

20 h · PRESOS POLÍTICS
Música per la llibertat
dels presos polítics
Lloc: plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes

DIvendres 17
19 h · DEBAT ELECTORAL
Debat electoral entre els caps
de llista dels diferents grups
polítics de Caldes de Montbui
que es presenten a les eleccions
municipals del 26 de maig.
L’acte és obert a la ciutadania, i
es retransmetrà en streaming al
canal de Youtube del Calderí i en
directe a través de Ràdio Caldes,
l’emissora local.
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: Calderí, publicació
quinzenal independent de Caldes
Col·labora: Ràdio Caldes i
Ajuntament de Caldes

DIssabte 18
FESTIVAL DE TITELLES
ROMÀ MARTÍ 2019
11 h · Taller titelles
pl. 11 de Setembre
11 h · Boris, el lleó robot
pl. 11 de Setembre
11 h · El botí de Martinet
Santa Susanna
11 h · Issun Boshi
Biblioteca. Preu: 1 €
12 h · El llop ferotge
pl. Font del Lleó
16 h · Taller titelles
pl. 11 de Setembre
16 h · Boris, el lleó robot
pl. 11 de Setembre
17 h · La Caputxeta
Can Rius. Preu: 1 €
18 h · Tròpic
pl. 11 de Setembre
19 h · El petit elefant
pl. Font del Lleó
Organitza: Ajuntament de Caldes
15.30 h · NATACIÓ
I Torneig Estiu
Lloc i organitza: CN Caldes
17 h · HOQUEI
CP Alcobendas Recam Làser CH Caldes
Lloc: Alcobendas (Madrid)
Organitza: RFEP
17.30 h · FUTSAL MASCULÍ
CN Caldes – Lloret Costa Brava
Lloc: Pavelló Mpal. Bugarai
Organitza: FCF
18 h · DISCO COUNTRY
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: Assoc. Jardí Santa Susanna
18 h · ESPECTACLE INFANTIL
“Concert al teatre” d’El Pot Petit.
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: Rialles de Caldes i
Casino de Caldes
18 h · FUTSAL FEMENÍ
Magic Sants Futsal - CNCaldes,
Lloc: Pavelló CEM La Bordeta
Organitza: FCF

18 h · SORTIDA/TEATRE
“Hits”, espectacle d'esquetxos
reduïts del Tricicle.
Lloc: Teatre Auditori de Granollers
Organitza (la sortida): Aules
d’Extensió Universitària de Caldes

DIumenge 19
10 h · FIRA D’ANTIQUARIS I
BROCANTERS
Lloc: C. Mestre Gregori
Montserrat/Plaça de Catalunya
Organitza: Ajuntament de Caldes
FESTIVAL DE TITELLES
ROMÀ MARTÍ 2019
11 h · Espai munta titella
pl. 11 de Setembre
11 h · Vola ploma
pl. 11 de Setembre
12 h · Els músics de Bremen
pl. Font del Lleó
16 h · Espai munta titella
pl. 11 de Setembre
17 h · Maure el dinosaure
Can Rius. Preu: 1 €
18 h · Circolant
pl. 11 de Setembre
19 h · La rateta
pl. Font del Lleó
Organitza: Ajuntament Caldes
12.30 h · BÀSQUET FEMENÍ
CN Caldes – CB Argentona
Lloc: Pav. Mpal Les Cremades
Org.: Fed. Catalana de Basquetbol
16.30 h · FUTBOL
Roda de Ter, CE - Caldes Montbui, CF
Lloc: Camp de Futbol Roda de Ter
Organitza: FCF
18 h · BALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació Gent Gran
18.30 h · TEATRE
Germanes de Carol López, dirigida
per Francesc Serra i interpretada
pel Grup Escènic Casino.
Lloc i organitza: Casino de Caldes

DIlluns 20
09 h · SERVEI D’ASSESSORIA
JURÍDICA PER A DONES
Lloc i organitza: Ajuntament de
Caldes de Montbui
17.30 h · XERRADA
“Bones intencions, falses
creences. Orientacions per viure
i/o acompanyar el dol”, dins el
cicle Desaprendre per aprendre,
a càrrec de Clara Gomis, de la
Fundació Santa Susanna.
Lloc: Biblioteca de Caldes
Organitza: Escola de Formació
Fundació Santa Susanna, Creu
Roja i l’Obra Social “la Caixa”

DImarts 21
18 h · ACTIVITAT EDUCATIVA
“Com educar positivament” a
càrrec de Teatre del Buit.
Lloc: Escola Montbui
Organitza: Ajuntament de Caldes

Del 07 al 20 de maig de 2019
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Curiositats

Responsable de L’Espiga d’Or

Ester
Ventura
Falsina

És, juntament amb la seva germana Meritxell, l’ànima
de l’Espiga d’Or, un negoci fundat el 1947 per l’avi de les
dues germanes. Guardonada l’any passat com una de les
80 fleques TOP d’Espanya, les dues germanes innoven
constantment en nous productes i noves farines. I encara
els queda temps per presentar-se a nous concursos.

Jordi Rius

J. serra

· Ets fisioterapeuta i osteòpata. Quan
vas decidir dedicar-te totalment al
negoci familiar?
Vaig tancar la consulta el gener d’aquest
any. Fins ara combinava la consulta amb
el forn, fins que va arribar el moment
de triar una cosa o altra. El negoci el
portem la meva germana Meritxell,
que està a l’obrador, i jo, que faig tota
la resta. Porto la gestió dels forns però
a les sis del matí ja soc a la botiga. Soc
a la botiga de l’avinguda Fontcuberta
des de les 6 fins a les 14 h i durant quatre tardes soc al carrer Major.

“La gent té més
cultura de pa i això
a nosaltres ens
enriqueix”

Del 07 al 20 de maig de 2019

· El negoci el va encetar el teu avi,
Pere Falsina...
Sí, ell ja era forner. Durant la Guerra
Civil ja feia pa. Durant el servei militar, feia el pa per als militars, que era
el més bo, ja que estava fet amb farina
blanca i la resta de la població pa integral que no volia ningú. El meu avi,
dins de cabàs, s’emportava el pa bo i
quan arribava a La Garriga el repartia entre la família. Quan es va veure
amb ganes i ja tenia els primers diners
perquè no feia res fins que tenia alguna pesseta, va comprar un forn. Podia
triar entre tres llocs - un lloc de platja,
Palau i Caldes-. Al final, els va agradar
Caldes i van venir a viure aquí.
· Sempre heu tingut aquest afany pel
pa artesà?
El meu pare sempre ha fet el pa com li

va ensenyar el meu avi, que el feia
com es feia abans. No havia anat
a cap escola, com tampoc el meu
pare. La meva germana sí que hi
ha anat, a l’escola de forners. En
el meu cas, al fer osteopatia, vam
parlar de moltes coses de nutrició.
Allà em va sorgir una mica la inquietud de fer pa amb farines ecològiques, d’espelta i de blat kamut.
· Cada dia feu pans diferents.
Fins i tot, a la botiga del carrer
Major hi ha una pissarra amb
l’agenda del pa...
En un dia no podem fer tots els
pans. Tenim un obrador petit, encara que deu n’hi do els forners que
tenim. La maquinària la tenim per
servir quatre forns, però el que és
el temps i la infraestructura no la
tenim per fer una gran producció,
perquè no som una panificadora.
· Com us vau convertir en una de
les fleques TOP d’Espanya?
Hi ha una plataforma que es diu Panatics i tenen un jurat que actua com
si fos la Guia Michelin dels restaurants, però amb el pa. Atorguen estrelles DIR. Un dia ens van convocar i vam portar-hi dos tipus de pa.
Hi havia un jurat que feia la cata i
valorava la textura, el gust, l’aspecte extern, la crosta... A part d’això,
fan visites als forns. Un dissabte es
van presentar al forn sense avisar,
van comprar i de passada van obser-

var com t’atenia la dependenta, com
anava vestida, si el pa tenia els cartells, si hi havia el preu o si estava tot
ben posat. Després de pagar, s’identifiquen com a membres de Panatics.
· Us motiva aquest reconeixement?
Crec que ara hi ha una generació de
joves forners que ens està passant
una mica com els nostres pares, que
l’ofici en està absorbint. Estem tot
el sant dia treballant i estem pensant contínuament en el que farem.
Crec que el pa està en un lloc que li
toca, és un producte com de primera necessitat i se li està donant valor.
Els restaurants comencen a tenir en
compte a comprar pa que no sigui
congelat. Els clients ja et pregunten
per aquella farina o aquella altra, la
fermentació o el llevat... La gent té
més cultura de pa i això a nosaltres
ens enriqueix. Això fa que compris
farines de proximitat o ecològiques.
· Aquella etapa de pa de gasolinera s’ha acabat?
Encara existeix. Per sort, aquest
perfil de client no entra a la nostra botiga. Tu també et fas la teva
clientela. Nosaltres estem lluitant
perquè a la nostra fleca hi hagi un
tipus de pa. El que va a la benzinera no cal que vingui a la nostra botiga perquè no valora allò que faig.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

