Publicació quinzenal independent
Caldes de Montbui
Distribució gratuïta
Del 21 de maig al 03 de juny de 2019
Número #48
www.calderi.cat

Aquest dijous
comença la 4a edició
de la Via del Pintxo
>P04

2.500 persones
assisteixen al 22è
Festival de Titelles
>P10

Mishima, cap de
cartell del Festival
Molí de l’Esclop
>P10

Elna Francés, una jove
promesa del patinatge
artístic sobre rodes
>P12

Sis
propostes
en joc
Els candidats a les municipals
del 26M van exposar el seu
programa en el debat calderí
>P02-03

A l’exterior de Can Rius, abans del debat, Isidre Pineda (ERC), Marta Barnils (CUP), Montse Romano (PPC), Pere Morcillo (JxCat Caldes), Margarita Garcia (Podemos) i Carla Millán (PSC). > Q. pascual
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Un llarg debat per confrontar
CAMPANYA | PROPOSTES DELS PARTITS

El Calderí organitza el debat entre els sis candidats a l’alcaldia amb la Sala Noble de Can Rius plena d’assistents,

Foto final dels sis candidats que es presenten a les eleccions municipals del 26M, amb el públic que omplia les cadires de la Sala Noble de Can Rius divendres passat a la nit. > j.serra

E

Jordi Rius
ra una prova de foc per als
sis candidats a l’alcaldia de
Caldes que, per primera vegada en la història de la població, participaven en un
debat obert al públic. L’escenari, la Sala
Noble de Can Rius, no podia ser més solemne i tot l’auditori es va omplir divendres passat per escoltar les propostes
dels candidats del debat organitzat pel

2,5 hores

és el que va durar
el debat entre els
sis candidats a
l’alcaldia

Calderí amb la col·laboració de Ràdio Caldes. A més, el debat es va poder seguir en
directe per streaming pel canal de YouTube del Calderí i per l’antena i la web de
la ràdio. Isidre Pineda (ERC), Marta Barnils (CUP), Pere Morcillo (Junts per Catalunya Caldes), Carla Millán (PSC), Montserrat Romano (PP) i Margarita García
(Podemos) van debatre sobre sis blocs –
mobilitat, habitatge, termalisme i turisme, igualtat-immigració-cohesió social, el
procés d’independència i possible pactes

postelectorals– durant més d’una hora i
responent les preguntes del públic gairebé durant una hora més.
La primera a intervenir va ser Marta
Barnils, de la CUP, que va abordar el tema
de la mobilitat. Barnils va apuntar que l’actualització del Pla de Mobilitat es va fer
“després de la construcció de l’aparcament de les Hortes, potser per justificar-lo, i que, per tant, el govern actual
va començar la casa per la teulada”. La
CUP es va mostrar partidària de la crea-

ció d’aparcaments a la perifèria “permanents i gratuïts”. El cap de llista d’ERC,
Isidre Pineda, va replicar que “ningú pot
qüestionar la valentia del govern municipal per solucionar el problema de
l’aparcament”. La cap de llista del PP,
Montse Romano, va explicar que el seu
grup polític havia estat partidari de fer
“un aparcament soterrat a l’actual pàrquing de l’Estació” i ja que no ha estat
possible va defensar la seva proposta de
convertir el pàrquing de l’Estació en un
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les propostes amb el públic
que van poder efectuar diverses preguntes als polítics sobre el seu programa electoral al torn final de l’acte
fotogaleria a: www.calderi.cat

“Ens presentem a unes eleccions
municipals amb un compromís, un
repte, que està per sobre dels altres,
mantenir el nivell d’exigència que
ens ha permès fer tant”

“Tenim com a prioritat les polítiques
socials per davant de l’urbanisme
especulatiu. Creiem en el municipalisme
per canviar-ho tot cercant l’equilibri
entre el carrer i la institució”

Isidre Pineda
ERC

Marta Barnils
CUP

“Presentem un equip renovat i
transversal preparat per afrontar els
nous reptes que venen. Per fer-ho, hem
de sortir de les majories absolutes que
restringeixen el pacte i el diàleg”

“Caldes la necessitem fer entre
tots i totes. Volem que Caldes sigui
feminista, oberta, tolerant, ecologista
i tot el que vulgui arribar a ser”

El públic assistent va poder preguntar directament als candidats en la segona part del debat. > Q. pascual

“pàrquing d’enllaç i que no sigui
zona blava”. Pere Morcillo, de Junts
per Catalunya Caldes, va apuntar
que l’aparcament del Centre-Sindicat “està sobredimensionat per la
utilització que té” i és “l’obra més
important que s’ha fet al poble, és
la que ha generat més endeutament
i és la que s’està utilitzant menys”.
En aquest apartat de mobilitat, Carla
Millán, del PSC, va demanar treballar per bonificar la targeta per a estudiants i persones jubilades, fet “que
els ajudaria i facilitaria la connexió
amb les urbanitzacions i per moure’s dins del municipi”, i va exigir
que l’Ajuntament lluités per canviar
de la zona tarifària 3 a la 2. Al llarg
del debat també es va plantejar la conversió en zona de vianants de l’avinguda Pi i Margall o la connexió del nucli
urbà amb el municipi.
Pel que fa a les propostes d’habitatge, Pineda (ERC) va assenyalar
que una de les principals prioritats
del mandat que ve és l’accés a l’habitatge, sobretot dels joves. Per això, va
plantejar tres mesures: “la construc-

ció d’habitatge social i per a joves
al Molí d’en Ral, la promoció d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús i
ajudes per facilitar l’emancipació
juvenil amb microcrèdits d’accés a
l’habitatge”. Barnils va proposar mesures “reals” de la CUP per augmentar el parc d’habitatge “com comprar
pisos que actualment estiguin en
desús, si cal, fer-ne de nous o lluitar perquè els pisos dels bancs que
són actualment de la Sareb que ja
estan pagats entrin dins de la borsa
d’habitatge”. La socialista Carla Millán va criticar que “no s’està multant els grans tenidors d’habitatges que tenen pisos buits” i va
apuntar mesures com “cedir pisos
de gent gran a la borsa d’habitatge
a canvi d’ajudar-los des de l’Ajuntament amb la residència o intercanvis intergeneracionals perquè
la gent jove convisqui amb persones grans”. Des de JuntsxCat Caldes,
Pere Morcillo posava en dubte el projecte dels pisos de Molí d’en Ral i afirmava que el seu grup feia una aposta decidida per l’habitatge de lloguer,

i va posar com a exemple propostes
com “la bonificació de l’IBI a particulars que posin un lloguer assequible als seus habitatges i posar al
mercat els més de 300 habitatges
buits que hi ha a Caldes”. Margarita
García, de Podemos, va demanar a la
resta de candidats “treballar plegats
davant la problemàtica de l’habitatge, que és un problema tan greu que
ens hem de deixar de partidismes”.
Durant el debat també hi va
temps per parlar sobre el termalisme i el turisme, amb el parc termal
com a rerefons, així com de polítiques d’igualtat i de cohesió social.
Durant el torn del públic, van haver-hi onze intervencions sobre política de pactes, instal·lacions esportives, foment de l’agricultura,
mesures d’inclusió social o propostes per reactivar el nucli antic.
Vídeo
Escanegeu el QR per
veure el debat sencer o
visiteu www.calderi.cat

Pere Morcillo
Junts x Catalunya

Carla Millán
PSC

“Hem estat una alternativa de govern
basada en el sentit comú i el rigor.
Caldes necessita un nou projecte amb
nous reptes i noves idees”

“Volem que tothom pugui arribar a
final de mes, un poble inclusiu on les
diferències ens enriqueixin més que
separar-nos”

Montse Romano
PPC

Margarita García
Podemos
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Relació de plats i participants de la 4a Via del Pintxo

A punt de
pintxos
Del 23 de maig a
l’1 de juny, Caldes
celebrarà la 4a Via
del Pintxo, l’edició
que comptarà amb
més establiments
participants
Pintxo: originàriament del País
Basc, tradicionalment ha consistit
en una llesca de pa acompanyada
de diversos ingredients culinaris,
o en una petita porció de menjar,
degustada amb vi o cervesa, i subjectada amb un escuradents.
És evident que el concepte tradicional del pintxo ha patit una extraordinària evolució culinària, i del
23 de maig a l’1 de juny, els calderins i calderines i els visitants en
podran donar fe, un any més.
Aquest dijous comença la 4a Via
del Pintxo de Caldes de Montbui,
una nova edició de ruta i concurs
de tapes a la vila termal caracteritzada, enguany, per ser la més
representativa del territori gastronòmic calderí amb la participació de 28 establiments.
Els restauradors locals han ideat
la proposta culinària més personal per delectar els paladars més
exigents i competir en el decurs
de l’edició per obtenir el Premi
Via del Pintxo, atorgat pel jurat;
el Premi Pintxo Popular, que atorga el públic, i el Premi Turístic, en
què es valorarà l’ús de productes
típics, de proximitat i relacionats
amb el turisme de la població.
Com en les edicions anteriors, els
establiments gastronòmics participants oferiran el pintxo més la
beguda (canya, quinto o similar)
per 2,50 euros, i els degustadors
podran valorar-ne l’originalitat,
sabor i presentació.
A diferència, però, d’altres anys,
aquesta Via del Pintxo serà l’edició
més concorreguda pel que fa a la
participació gastronòmica, amb 28
establiments diferents on degustar
la tapa. Els tastadors i tastadores
trobaran una oferta nova i diversificada i un radi d’abast de zones
del municipi força més ampli que
en edicions anteriors.
En aquest sentit, i per tal de promoure la visita i trànsit en cada
una de les cinc zones delimitades,
l’organització de la Via, a càrrec
de l’Associació Projecte Mexcla’t i
l’Ajuntament de Caldes de Montbui,
proposa al públic aconseguir timbrar en la seva targeta de consumició, com a mínim, un establiment
de cada zona per aconseguir un record de regal i entrar en el concurs
d’un cap de setmana a Donostia.
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Xarrup de salmorejo amb ou...
Balneari Termes Victòria

Brandada Xeflis
Can Xeflis

La mexicana
Frankfurt Caldes

Apindepops
L’Àgora d’Apindep

Cullereta de gorgonzola al cava
La Vallesana Degustació

Patata caldent
Plat a casa

Mc Caldes
Restaurant Robert de Nola

Mini caneló vallesà
Cafè del Centre

Roll beef
Can Fanga

El rostit de l’oncle
Fundació Santa Susanna

Aletes cruixents amb soja...
La Carbonera

Gòndola de parmesà amb mortadel·la...
Na Madrona Restaurant

Pop calderí
Restaurant Can J

La Faregyoza
Ukiyo Sushi Bar

RoqueGofre
Cafeteria Gaudim

Verd i vermell
Club Pàdel Regasol

Iseo Bailes e Black Vainilla
Gelateria Caffe Iseo

Niu d’espelmes
La Cuineta

La mandonguilla que bull
Nou Can Sisku

Bona boca
Restaurant El Remei

Bombeta de llenties
Vermuteria El Temple

Mojón
Cafeteria Les Cases dels Mestres

Tartar de síndria i galeta de parmesà
Festuk Cafè

Sandvitx cruixent de foie amb festucs
Il Lago

Delicia de bacallà i manxego
La Pelleria

Confit de pera i roquefort
Pelliz-Kito

Keràsia
Restaurant Olimpo

Arroz meloso con gamba
Winner
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COMERÇ | FIRA BOTIGA

Aparcament
gratuït per a
la clientela

L’entrada de l’aparcament que ha estat premiat > j. serra

Guardó al pàrquing
Centre - El Sindicat
L’Aparcament Centre-El Sindicat ha estat reconegut en els
Premis BBConstrumat d’aquest any en la categoria d’Infraestructura. Els guardons, atorgats durant aquest mes
de maig, reconeixen les propostes del sector de la construcció que presenten un valor afegit, com l’excel·lència
tècnica i la capacitat de donar respostes als nous reptes
des de la innovació, la qualitat del disseny, la sostenibilitat mediambiental, econòmica i social.
El jurat ha destacat del projecte del nou aparcament del
centre “la comprensió que qualsevol petita infraestructura transforma el seu entorn” ja que integra la coberta amb
les hortes confrontants i la fa accessible tot jugant amb
materials locals per a les diferents estructures obrint la
porta a poder adaptar l’espai a noves necessitats futures.

Des de la setmana passada, els establiments comercials de la vila calderina
poden adquirir tiquets de temps amb
tarifa reduïda de l’aparcament CentreEl Sindicat per oferir, gratuïtament,
als seus clients.
L’Ajuntament de Caldes ha posat en
marxa aquest nou sistema de venda
de tiquets de l’aparcament amb el propòsit d’incentivar l’activitat comercial dels establiments locals donant-los
l’oportunitat d’oferir-los gratuïtament
a la seva clientela.
Atès que les dues hores d’aparcament
gratuït al nou pàrquing del carrer
Raval Canyelles només s’aplica a
vehicles residents, la nova iniciativa
pretén incentivar les visites de
compradors i compradores de fora del
municipi, amb vehicles que no paguen
la ITV a Caldes de Montbui.
Durant l’any 2019, el consistori ofereix
la reducció del 25% sobre la tarifa
d’aparcament vigent als comerços
locals, i les compres de vals han de
ser de mínim 10 hores, en fraccions
de tiquets d’una hora. L’any que ve,
la reducció de la tarifa serà del 20% i
l’any 2021, del 15%.

Torna la fira d’estiu més multitudinària
El diumenge 2 de juny se celebrarà la 18a edició de la Fira Botiga a l’av. Pi i Margall
durant tot el dia, de 10 a 21 hores. L’esdeveniment comercial organitzat per l’UCIC
significa “la fira amb més afluència de visitants i la que compta amb més edicions” de les celebrades a Caldes durant l’any, segons l’entitat organitzadora. Un
any més, s’oferirà un ampli ventall de productes i serveis al carrer, que convidin
al passeig en família i amics, a més d’estrenar la tant esperada temporada d’estiu. També hi haurà un circuit de karts i taller de pinta-cares per als més petits.

MOBILITAT | ESTUDIANTS

El bus de la UAB registra 1.676 viatges
Una mitjana de 37 persones al dia pugen a la línia de bus 245 amb destinació a
diferents facultats de la UAB. El nou servei, que en dos mesos ha registrat més
de 1.600 viatges, comença a Sentmenat, passa per Caldes (amb tres parades),
i també fa parada a Palau i Polinyà. Des de la vila termal fins a la destinació es
computen uns 50 minuts de trajecte. Funciona de dilluns a divendres lectius
amb sis expedicions: tres d’anada i tres de tornada. Per fer ús del servei, són
compatibles els bitllets de 2 zones o les targetes del sistema tarifari integrat.
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26M | CAMPANYA ELECTORAL

26m | campanya electoral

ERC Caldes presenta la
candidatura d’Isidre Pineda

JuntsxCat proposa
nous reptes per a Caldes

Isidre Pineda, amb Jordi Solé i el conseller Bosch, l’11 de maig. > A. SAN ANDRÉS

Isidre Pineda va ser el principal protagonista en l’acte de presentació de
la candidatura d’ERC a les municipals, en què va tenir el suport de l’actual alcalde i eurodiputat, Jordi Solé,
a més del conseller d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, Alfred Bosch.
L’acte, celebrat l’11 de maig al parc de
l’Estació, va congregar una vuitantena de persones que van poder gaudir
d’un vermut amb música en directe.
Pineda va destacar 10 dels punts del
seu programa per a les eleccions del
26 de maig sota el lema #UnPoblePer-

SerFeliç. La promoció d’habitatge públic, el pas soterrat cap al cementiri i les urbanitzacions, la reforma de
l’av. Pi i Maragall –que va ser tombada en consulta municipal el 2014 pel
58,03% de vots negatius– o les ajudes
a les famílies calderines per als llibres
de text escolars van ser els principals
eixos destacables del discurs.
Abans, Solé va intervenir juntament
amb el conseller Bosch demanant el
vot per al partit groc a les eleccions
europees d’enguany, la segona de les
votacions d’aquest diumenge.
> ALBERT SAN ANDRÉS

Junts per Catalunya - Caldes de Montbui va presentar la seva candidatura a les municipals, encapçalada per Pere Morcillo, dimecres passat a la
plaça Catalunya davant un centenar de persones,
i amb el suport de l’exconseller de Benestar i Família Josep Lluís Cleries. L’equip “experimentat
i amb cares noves” del partit proposa fer front a
una nova etapa encarant nous reptes a partir d’un
nou projecte de govern. “Les majories absolutes
dificulten el diàleg i el pacte. I després de 12 anys
al govern veiem que s’estan generant mals vicis
dins l’Ajuntament”, declarava l’alcaldable.

26M | CAMPANYA ELECTORAL

PSC Caldes cancel·la l’acte
principal de campanya
Amb motiu de la mort de l’exministre, vicepresident del govern i secretari general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, el 10 de maig, el PSC Caldes
va decidir anul·lar la presentació de la seva candidatura a les municipals prevista per al mateix
divendres i l’endemà al matí: “Vam cancel·lar la
nostra campanya electoral en mostra de condol de forma unànime amb el conjunt del PSC
i PSOE”, declarava l’agrupació local en un comunicat de premsa.
El partit tenia previst l’acte principal de la campanya electoral per al mateix divendres 10 de maig,

en què els acompanyaria el diputat al Congrés i veí
de Sant Feliu Arnau Ramírez.
Tot i no celebrar-se l’acte, la candidatura encapçalada per Carla Millán ha fet públiques les seves
principals propostes i línies d’actuació, així com
la llista de persones que en formen part: “És una
llista prou continuista amb la de les anteriors
municipals, en què es barreja experiència, creativitat, humilitat i ganes de treballar per fer realitat el Caldes que volem”. En aquest sentit, els
socialistes locals pretenen una “vila ecologista,
feminista, diversa, dinàmica i on ningú queda
enrere” amb un programa electoral que no s’ha
d’entendre com “un tòtem immòbil, com fan altres partits”, i a partir d’una premissa molt clara:
“Posar les persones al centre de les polítiques,
fent una Caldes més social i amb polítiques i
plans transversals que convisquin entre àrees”.

08 | OPINIÓ / POLÍTICA
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ERC Caldes de Montbui

CUP Caldes

C

1.

PSC Caldes de Montbui

Units per Caldes

Un poble per ser feliç
alderines i calderins, hem fet molts escrits
en aquestes pàgines per explicar-vos accions
de govern, defensar idees o denunciar injustícies. Avui volem fer-vos dues peticions:
En primer lloc, us volem demanar que el dia
26 de maig, dia de dobles comicis, voteu la llista d’ERC a
les eleccions europees, de la qual forma part Jordi Solé.
Necessitem una Europa que no ens torni a decebre ni a
deixar a l’estacada. Si volem canviar els líders que manen
a l’Europa que tenim, ara és el moment de fer-ho a través del nostre vot.
En segon lloc, us volem demanar que si esteu contents
amb la feina que s’ha fet al poble, si creieu que Caldes
ha millorat i si aposteu per un projecte de transformació
contínua, feu-nos confiança. Votar per Isidre Pineda i tot
l’equip d’ERC representa continuar el llegat més transformador de la nostra vila.
A partir de l’experiència de govern, presentem un projecte polític centrat en quatre eixos de treball: les persones i
la cohesió social; el territori, la sostenibilitat i l’espai públic; la promoció de la vila i la transparència i bona gestió: governar bé.
Us convidem també a visitar el web www.isidrepineda.cat
per conèixer les 10 principals accions del programa electoral. També hi trobareu les 221 propostes amb les que
apostem per mantenir el nivell d’exigència dels darrers
anys per seguir fent de Caldes “Un poble per ser feliç”.
El 26 de maig, a Caldes, vota ERC-Isidre Pineda i a Europa, vota ERC-Jordi Solé.
Gràcies!

La Caldes que vols...

É

s una vila on viure i conviure, on hi cabem
tots i totes, vinguem d’on vinguem i pensem
com pensem. Un poble on donem la benvinguda amb els braços oberts i acollim qui vol
viure a Caldes. Aquell lloc on tothom pot accedir a un habitatge, on ens podem moure en transport
públic i on s’hi pot estudiar i treballar. On ningú es queda
enrere i la justícia social és un pilar bàsic. A Caldes tenim
cura dels nostres negocis, ens agrada el comerç local i
volem que emprendre sigui fàcil i accessible a qui aposta
per la nostra vila. Caldes és un poble educador, així, defensem l’educació pública i de qualitat, i treballem per poder-nos formar durant tota la vida, per això aconseguirem
més oferta formativa. Tenim la sort de viure envoltats de
natura, i per tant, cuidem del nostre entorn, el respectem
i el promocionem com a valor afegit. Creiem en el turisme sostenible com a eina per donar a conèixer el nostre
poble, però no per explotar-lo. Caldes és tolerant i oberta, per això totes les creences i orientacions conviuen en
pau, aprenent els uns dels altres. I és un lloc on ens tractem d’iguals, empoderant les dones, les persones nouvingudes i la joventut com a col·lectius transformadors. El
nostre municipi és inclusiu i les diferents diversitats són
enteses com a capacitats de les quals aprendre. Així les diferents generacions també aprenem les unes de les altres.
La nostra vila és segura, per això no ens hem de sentir valentes, sinó lliures al viure-hi. La Caldes que vols és possible si la fem plegades totes i tots, de forma activa, participativa, justa i propera. Volem fer aquesta Caldes que vols
i la volem fer amb tu! Som #GentComTu. Vota socialista!

Caldes viva, verda, feminista
i solidària
Moratòria del parc lúdic termal i suspensió
de qualsevol pla de construcció a la dreta
de la Riera.
2. Creació d’habitatge social de lloguer per
donar resposta a l’emergència d’habitatge
de Caldes, destinat principalment a joves, gent gran i persones amb necessitats específiques.
3. Recuperació de les associacions de veïns i del consell
de barris per tal de donar més protagonisme a la ciutadania en la presa de decisions.
4. Creació d’una regidoria de feminismes i LGBTI, responsable de la creació d’un pla d’igualtat propi per al municipi.
5. Promoció de la cultura popular i del turisme cultural,
inclòs el termalisme.
6. Vetllar per la baixada de ràtios, consolidar els claustres i
lluitar contra la segregació social a les escoles municipals.
7. Ampliació dels espais polivalents per a ús de les entitats locals, facilitant la realització de les seves activitats
en un espai adequat a les seves necessitats.
8. Creació de nous programes de garantia juvenil per a la
potenciació del futur laboral dels i les joves de Caldes, subjecte a les necessitats existents i a la participació col·lectiva.
9. Instar les entitats esportives que utilitzen equipaments
municipals o reben subvencions públiques a oferir places becades i compensar positivament la pràctica esportiva inclusiva.
10. Empadronament de totes les persones que viuen al
municipi, evitant posar traves innecessàries i facilitant-ne
les condicions d’accés, per tal de garantir-ne els drets.
11. Creació d’un bo social per al transport públic municipal i trobar els mecanismes necessaris per estendre’l al
transport des de Caldes cap a altres localitats, especialment per a joves estudiants.
12. Promoure la recuperació de la secció de ginecologia i
de les urgències nocturnes al CAP.

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 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 ser 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!
* Aquest és l’escrit corresponent al Calderí del 07 de maig, per
voluntat expressa de l’agrupació Units per Caldes

Junts per Catalunya - Caldes de Montbui

A Europa, el president
Puigdemont i a Caldes, en Pere!

L

es eleccions de diumenge que ve són cabdals
tant a nivell europeu com municipal.
La resposta del president Puigdemont, i la de
tots nosaltres, a la repressió de l’Estat espanyol és la de multiplicar esforços per portar
la millor cara de Catalunya, la de l’1 d’Octubre, la de l’Europa
dels valors i la democràcia, al Parlament Europeu. Cal aconseguir un resultat extraordinari pels presos polítics i exiliats,
però també pels que no volien que JuntsxCat s’hi presentés.
El dia 26, la nostra resposta davant la repressió serà un clam
democràtic per a l’esperança. Hem de persistir i continuar treballant per una Europa que defensi els drets i llibertats fonamentals de tots els ciutadans.
El teu vot és imprescindible perquè el president Puigdemont i
els consellers Comín i Ponsatí vagin a Europa a explicar que som
una nació, que davant una situació de dependència humiliant Catalunya ha dit prou i ha decidit ser independent per esdevenir
un país de pau, llibertat i igualtat. Junts per Catalunya – Lliures per Europa és el vot per a la dignitat i per a la democràcia.
A Caldes, aquestes eleccions també són molt importants. Des de
JuntsxCat volem donar una nova mirada a la política municipal.
Però per fer-ho hem de sortir de les majories absolutes que restringeixen el diàleg i el pacte i que generen decisions unilaterals.
Presentem un equip transversal, preparat i amb diferents sensibilitats, capaç d’encarar reptes molt importants, com l’accés
a l’habitatge, la promoció de l’educació i la cultura, el benestar
social i la reactivació econòmica. Hem treballat intensament
per generar un projecte seriós i factible que donarà resposta
a tots aquests reptes. I aquest projecte està definit per posar
les persones al centre de l’acció política. Una acció política enfocada a millorar el benestar de tots els calderins i calderines,
el teu benestar, des d’una vessant cultural, social i econòmica.
Us demanem que ens feu confiança per poder avançar cap a
una Caldes socialment justa i culturalment rica.
Per tots aquests motius, el dia 26 de maig voteu Junts per
Catalunya!

PPC Caldes de Montbui

L’ Ajuntament és l’administració
més propera

E

ls populars de Caldes de Montbui creiem
que l’objectiu principal de la política i de les
institucions publiques és permetre que puguis desenvolupar els teus projectes de vida
i millorar la qualitat de la teva família. Els
ciutadans treballem dur, paguem els nostres impostos,
complim les lleis; per tot això tots tenim el dret a saber
que els impostos que paguem serveixen per a alguna cosa,
per millorar el dia a dia de tothom, i que al costat, i no al
davant, tenim un Ajuntament que ens comprèn i ens ajuda
quan ho necessitem.
L’Ajuntament és l’administració més propera als ciutadans i per aquesta raó nosaltres estem compromesos amb
l’autonomia local. Defensem fermament el paper de les
entitats locals com a peces clau per al futur de la nostra societat. Els ajuntaments tracten directament amb
els problemes i les il·lusions de tots i cadascú de nosaltres, per això han de estar preparats per atendre les necessitats d’una societat cada vegada més complexa i amb
més reptes.
Tenim un programa pel canvi basat en idees clares i sentit comú. El mateix que tu apliques a la teva vida diària.
Confiem en la gent i volem un Ajuntament que confiï en la
seva societat. Necessitem un Ajuntament ben gestionat,
amb persones compromeses al capdavant, capaces d’assolir els reptes i les necessitats de futur que se’ns plantegen.
Unes persones amb lideratge i amb decisió per tirar endavant els projectes que siguin necessaris.
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Visca la terra
> Joaquim Cassà Ricart*
Unió de Pagesos, com a organització
professional agrària majoritària al
camp català, sempre ha tingut entre
les seves reivindicacions la defensa de
l’espai agrari. En zones amb una forta
pressió urbana, com seria el cas de
Caldes, el sindicat ha defensat un urbanisme racional. No ens hem oposat
mai al creixement urbà i industrial de
les ciutats, però sempre hem defensat
que el creixement ha de ser compacte i ha de respondre a una demanda
social i no a interessos especulatius.
Durant molt de temps, en aquest país,
el creixement urbà ha respost a criteris especulatius. Les urbanitzacions
construïdes en les millors terres agrícoles en són un exemple. La base territorial agrària s’ha considerat com
aquell sòl pendent de noves requalificacions per ampliar el sòl urbà i industrial, sotmetent la pagesia a un
estat de transitorietat i precarietat
impensable en altres sectors econòmics. En el cas de Caldes de Montbui, grans àrees dedicades al conreu
de la cirera van ser ocupades durant
els anys 70 i 80 per urbanitzacions
com Els Saulons i La Font dels Enamorats. Es dona la paradoxa que avui
les jornades gastronòmiques de la cirera són un dels atractius turístics de
la vila, però la presència del cirerer al
terme municipal és només simbòlica.
La planificació urbanística i territorial que es va posar en marxa durant la
dècada del 2000-2010 no van canviar
aquesta situació. Es va instal·lar el dis-

curs, això sí, que per a garantir la sostenibilitat i l’equilibri territorial calia mantenir sòl agrícola, però des d’una visió
ambiental, menystenint la importància
de la preservació de sòl agrícola per a
que realitzi la seva principal funció, que
és la de la producció d’aliments.
L’esclat de la bombolla immobiliària
va fer aturar en sec moltes expectatives de continuar utilitzant especulativament el sòl agrari, però en van
quedar reminiscències que ara tornen a aflorar.
Durant la present legislatura, l’Ajuntament de Caldes ha impulsat la creació d’un parc termal en una zona
agrària situada al costat no urbanitzat de la riera de Caldes. L’ocupació
d’aquest espai, de 25.000 m2, suposaria una agressió greu a una zona
tradicionalment agrícola del municipi, però que fins ara havia quedat al
marge de les ampliacions de la trama
urbana de la vila de Caldes de Montbui. La implantació del parc termal
obriria la porta, a mitjà termini, a ocupar una basta zona agrícola de prop
de 50.000 m2 situada al sud del parc
termal i que el Planejament Urbanístic de Caldes ja qualifica com a “equipament balneari de nova creació”.
El 27 de desembre de 2018, el ple de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui va
acordar aprovar inicialment la relació
de béns i drets afectats per expropiació per a la realització d’una zona balneària a Caldes de Montbui. Aquest
és un tràmit previ a l’expropiació definitiva dels terrenys.
Ara és el moment de demanar als nostres polítics locals un posicionament
ferm a favor de l’equilibri territorial i

la sobirania alimentària i contra la destrucció dels nostres espais agraris.
* Coordinador comarcal de la Unió de
Pagesos al Vallès Oriental

Des d’una altra mirada
> JXCat Caldes de Montbui
Des de JuntsxCat hem optat sempre per la crítica constructiva, l’anàlisi objectiva i el sentit comú. Iniciem
un nou projecte, amb Pere Morcillo
al capdavant i un equip transversal i
preparat. Hem de sortir de les majories absolutes dels darrers anys, que
restringeixen el diàleg i generen mals
vicis dins l’ajuntament. Cal una nova
etapa en què sigui necessari pactar
les decisions.
Calen nous reptes i un nou equip per
resoldre dèficits existents. Un bon
exemple és el preu dels lloguers. No
s’ha construït habitatge de protecció oficial des dels anys 90. Ara es
construiran 16 habitatges de menys
de 60m2 que ens costaran 2 milions
€. Només cal dividir el pressupost pel
número d’habitatges per entendre
quines famílies podran accedir-hi:
cap. Creiem que l’habitatge social ha
de ser de lloguer rotatiu i amb preus
adaptats per a joves, gent gran i persones amb diversitat funcional.
Respecte al pàrquing, calia solucionar
un problema (manca de places), però
amb seny. Ara tenim un espai bonic
(sobretot per la plaça) però que està

sobredimensionat. Aquesta inversió
de tres milions d’euros ha provocat
que el deute del poble, de tots i totes,
hagi passat d’un ~50% a un ~75%. És
a dir, la inversió més important que
s’ha fet mai a Caldes no és una illa sanitària per a la gent gran, ni un centre cultural d’entitats, ni habitatge
de protecció oficial… és un pàrquing.
La remodelació de la plaça de la Font
del Lleó no ha permès la revitalització del nucli antic. Ara cal omplir de
vida i donar ànima a la pedra i al ciment. Cal reactivar el nucli antic i
nosaltres ho farem impulsant la cultura i l’educació. Convertirem l’antiga escola del Carme en un espai cultural municipal on totes les entitats
disposin de sales de magatzem i que
els permeti desenvolupar les seves
activitats, i també estudiarem transformació de l’edifici de Can Rius en
l’eix vertebrador de l’educació i cultura a Caldes. L’urbanisme també pot
ser cultural.
Pots llegir l’article sencer al web
www.jxcatcdm.cat

26M: La casa que vull!
> Xavier Morales
S’apropen les eleccions municipals i
de nou se’m plantegen dubtes quant
al ser significat i el que he de valorar
a l’hora de decidir per un o altre partit/candidat.
Tinc tendència a plantejar-m’ho de

forma abstracta i amb cert punt sentimental, però ràpidament veig que
això correspon a altres nivells polítics
en què la meva afectació pot semblar
gairebé nul·la, fins i tot orientada més
enllà de la meva voluntat conscient.
Però en l’àmbit pròxim tot canvia,
aquí puc dir la meva, basada en evidències mesurables i palpables, ja que
no deixa de ser una dimensió propera
a la de la meva família.
Així doncs, ja ho tinc clar! He de valorar el mateix que valoro a casa meva!,
ja que el poble no deixa de ser això,
casa nostra.
I quin és el poble que vull?... La casa
que vull!
·Vull una casa amb bona convivència
per sobre de tot, on trobi sentiment
d’afecte i proximitat amb els que m’envolten i que també convisqui amb la
natura.
·Vull una casa on ser considerat a
aquelles decisions que afectin qüestions essencials, sense rols paternalistes.
·Vull una casa amb alt grau d’autosuficiència, recursos propis i que no depengui de préstecs ni ajudes externes.
·Vull una casa amb un mínim d’equipaments, sense luxes innecessaris, que
em permeti viure de forma saludable.
·Vull una casa neta, ordenada i segura, on se sentin còmodes els que em
venen a visitar.
·Vull una casa sostenible en el temps,
pensant sempre en els que són el
futur. Un espai perquè puguin gaudir
i formar-se com a persones.
I per fer això possible hi ha un únic
motor, la família, la força social. En
conclusió, dipositaré la meva confiança de nou en el socialisme.
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Mishima, el plat fort del Festival Molí de l’Esclop 2019
A l’espera de saber quins seran els artistes de l’edició d’aquest any del Festival Molí de l’Esclop, ja s’ha
fet públic que el cap de cartell de l’edició d’enguany
serà la banda barcelonina Mishima. El grup català ja
ha confirmat la seva actuació per al dissabte 27 de juliol la qual, juntament amb l’actuació de la jove cantant i pianista Andrea Mir, tancarà el festival. El mes

Marta Puigdueta

L

a filla d’una modista autònoma que no es treu ni per
dutxar-se ni per dormir la
caputxeta que sa mare li va
cosir de petita és la protagonista del clàssic “La Caputxeta Vermella”, encara que en realitat es diu
Maria Teresa. Estaquirot Teatre va revisitar el clàssic dissabte, 18 de maig,
a la tarda a la Sala Noble de Can Rius,
plena a vessar, en el marc del XXII Festival de Titelles Romà Martí.
Les titellaires, Olga Jiménez i
Núria Benedicto, van aconseguir deixar bocabadats petits i grans amb la
seva versió de la Caputxeta, respectant
l’essència del conte però afegint-hi elements actuals i tocs d’humor per als
acompanyants. De fet, van assolir l’objectiu dels catorze espectacles del Festival, embruixar tots els espectadors
amb la màgia de la imaginació, la sorpresa i la possibilitat de connectar amb
el nen que duem a dins.
A la falda, a l’espatlla o bé asseguts al costat, però sempre abraçats
als pares i a les mares, els infants clavaven la mirada expectant en els titelles i tot d’una reien còmplices o bé s’espantaven per un instant, empatitzant
fins al moll de l’os amb la protagonista.
D’aquesta manera, les nenes i els nens
van conèixer la història de la Caputxeta
Vermella, l’aventura de la Maria Teresa,
una nena que s’avorria perquè sa mare
tenia molta feina i decidia anar a visitar l’àvia, que vivia als afores del poble.
Dissabte va ser la tercera la vegada que Estaquirot Teatre participava en el Festival i ho va fer exhibint
la seva major habilitat: el factor sorpresa. Benedicto i Jiménez van aconseguir al·lucinar tots els membres de
la sala amb la seva combinació d’elements basats en la manipulació de titelles de sobretaula: una escenografia
que canviava el pla de l’acció com si es
tractés d’un film, a través de titelles de
mida real i de molt petits, unes titellaires que també feien d’actrius, un llop
que volia arribar abans, fos en catapulta o en globus, i una Caputxeta que tallava el bacallà però que es distreia fàcilment amb una fira, amb tots els seus
detalls, plantada al bell mig del bosc.
Aquesta funció va ser un exemple clar de la qualitat dels espectacles
del certamen: rodó i capaç de superar
la franja recomanada, de 3 a 7 anys, i
picar l’ullet tant als menuts, com als
mitjans, a les àvies i les tietes, com tota
bona pel·lícula per a tots els públics.
Més de 2.500 persones han passat
pel Festival, que ha celebrat la seva 22a
edició aquest cap de setmana passat.
Els organitzadors s’han mostrat molt
satisfets amb la participació malgrat
la pluja. Dissabte la programació es va
poder mantenir però a la tarda els es-

d’abril passat, els Mishima van presentar el seu primer disc enregistrat en directe, Ara i res, amb un repertori que combina grans èxits amb obra recent i que
ha servit per commemorar els 20 anys de la banda.
El Festival Molí de l’Esclop 2019 tindrà lloc els dies
19, 20, 26 i 27 de juliol i les entrades ja es poden comprar online per 10 euros.

Festival Romà Martí | XXII edició

La Caputxeta Vermella
es diu Maria Teresa
La revisió dels clàssics, l’escenografia innovadora i la pluja marquen el XXII Festival de Titelles
fotogaleria a: www.calderi.cat

El temps va permetre a la Companyia del Príncep Totilau representar ‘El llop ferotge’ dissabte passat a la plaça de la Font del Lleó. > J. serra

2.500

persones
han passat
per aquesta
22a edició
del Festival

pectacles es van haver de traslladar a
l’Ajuntament i a l’Espai Can Rius.
El Festival de Titelles Romà Martí
va néixer el 1993 amb la voluntat d’esdevenir un punt de trobada i d’intercanvi dels titellaires de Catalunya. La
primera edició es va dur a terme de
manera voluntària, a través de la il·
lusió dels titellaires catalans de fer realitat el somni d’en Romà, el titellaire
calderí, que aleshores es trobava en
un estat molt avançat de la seva malaltia. Ara, 22 anys després, el Festival
segueix conservant aquella il·lusió per

transmetre el talent dels artistes que
donen vida als objectes i aquests, a un
reguitzell d’històries.
La novetat d’enguany ha estat
l’estrena de la nova plaça de la Font
del Lleó com a escenari. Dissabte al
vespre la plaça va ser testimoni de la
perseverança i l’estima dels titellaires
pel seu públic. La companyia Titelles
de Lleida va començar dues vegades
el seu espectacle “El petit elefant” a
causa de la pluja.
Els titellaires, Marta Rossell
i Oriol Esquerda, van decidir que

“només era aigua” i que no podien perdre l’oportunitat d’actuar en un festival fet a mida amb les seves titelles de
taula amb màscara. Finalment, van
poder explicar les aventures de l’elefantet tafaner que tot ho volia saber a
través de fustes, coixins i molta habilitat digital.
En definitiva, el festival titellaire
2019 ha sabut vèncer la pluja. Encara
que més del 50% dels espectacles del
certamen en homenatge a Romà Martí
han estat passats per aigua, tots aquells
amb ganes de somniar no han fallat.
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exposició | cooperativa 70

activitat | 31 de maig

Torna la Supernit a la Biblioteca
El Senyor de les Ombres està robant llibres de les biblioteques i,
amb la seva màgia fosca, està traient els malvats de dins dels llibres i els guarda en un bagul. La nit del 31 de maig els alliberarà
tots perquè envaeixin el món. Només ho pot aturar la màgia positiva com la de la Nenúfar i la Matoll, però elles soles no poden fer-ho.
La biblioteca calderina necessitarà l’ajuda dels més petits i fa una
crida perquè el 31 de maig a les 20.00 h els infants de 4 a 10 anys,
acompanyats d’un adult, ajudin la Nenúfar i la Matoll en la seva
missió. Caldrà inscriure’s a la sala infantil de la mateixa biblioteca.
Il·lustració de Romeva feta per Magrià amb bolígraf. > cedida

Festa de la Primavera
al nucli antic

‘El procés a punta
de bic’ ja és a Caldes

L’11 de maig es va celebrar la Festa de la Primavera que
organitza cada any l’Associació de Veïns i Comerciants del
Nucli Antic. Aquest any els comerços lluïen als seus aparadors o a les façanes grans flors de paper. Va comptar amb
el grup d’animació infantil Patxamama, que va ser l’encarregat de congregar els nens i nenes a la plaça de l’Església i fer-los riure i cantar mitjançant cançons tradicionals
i de consciència amb la natura i el medi ambient. Més tard,
una de les integrants del grup, vestida amb unes ales màgiques, va guiar el grup d’espectadors i tots els que es van
voler sumar a la plaça del Lleó a través del carrer del Forn.
Paral·lelament, un grup d’estudiants de l’escola Tot Música amenitzava als passejants del carrer del Forn acompanyats de diferents instruments musicals. Al carrer Barcelona, les acompanyants de l’espai de criança La Llavor, oferien
un taller de bosses aromàtiques en què 40 nens van fer les
seva tria d’herbes per emportar-se una bosseta aromàtica.

El 17 de maig es va inaugurar l’exposició “El procés a
punta de bic”, de l’artista Jordi Magrià, als locals de
la Cooperativa 70. Aquesta exposició, organitzada pel
Grup de Suport a Raül Romeva, es podrà visitar cada
tarda fins el dia 24 de maig. Els retrats que ha fet l’artista dels presos polítics catalans volen reivindicar els
nostres drets i llibertats. Aquesta exposició recull una
mostra de retrats i il·lustracions impactants sobre el
procés polític català i és un homenatge als presos polítics i exiliats. Totes les obres que s’hi poden veure
estan realitzades amb bolígraf Bic, una tècnica que
no permet errors i exigeix una gran capacitat de concentració. Jordi Magrià, il·lustrador i resident a Sant
Cugat del Vallès, més conegut a les xarxes com a Bicman, va iniciar els dibuixos del procés amb el retrat
del president Puigdemont el mateix 1 d’octubre, mentre feia guàrdia a l’Escola Catalunya de Mira-sol.

música | escola joan valls

Concert de MULA a l’EMM
El 23 de maig a les 19 h i amb entrada gratuïta el quintet Mula
oferirà un concert a l’Escola Municipal de Música Joan Valls. La
formació, que compta amb dos professors de l’escola, Pep Mula
a la bateria i Miguel Villar al saxo, presentarà el seu segon treball discogràfic. En aquest nou disc es consolida un so personal
i definit ple de textures que acompanyen melodies properes, i
en què la improvisació n’és l’ingredient principal.
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Castel guanya la lliga amb el Santa Perpètua
El tècnic calderí Óscar Castel va aconseguir aquest dissabte l’ascens a Segona
Catalana amb la UCF Santa Perpètua, després de guanyar el Vilanova del Vallés per 1-0. Amb els tres punts, l’equip va proclamar-se campió del grup 9 de
Tercera amb sis d’avantatge sobre el Llerona i nou sobre La Torreta. Les xifres
de l’equip han estat de rècord, amb només una derrota en tota la lliga i sent el
conjunt més golejador (90) i el menys golejat (37). Aquest és el 3r ascens aconseguit per l’entrenador, després de fer-ho amb el Sentmenat i amb el CF Caldes.

Baixa la participació,
però segueix l’ambient festiu
Diumenge 12 de maig va ser la data escollida per celebrar la 7a edició de la tradicional Cursa de la Font del
Dimoni, organitzada pel Club Atlètic Calderí. Prop de
200 participants de diferents edats van sumar-se a la
prova atlètica calderina, que compta amb dues moda-

Del 21 de maig al 03 de juny de 2019

litats per adaptar-se a les condicions dels més petits, i
amb una cursa de 10 quilòmetres de distància per l’entorn natural de la vila termal.
Tot i que enguany s’ha comptat amb una participació
més baixa respecte anteriors edicions –potser justificat pel canvi de data d’octubre a maig–, “hem viscut
un ambient molt festiu, i els participants han quedat
molt contents del recorregut i del tracte rebut. L’any
que ve, més i millor”, declarava l’entitat organitzadora.

patinatge | trajectòria esportiva

Elna Francés, una campiona
sobre rodes amb projecció
La patinadora calderina lluita per fer-se lloc a l’elit del patinatge sobre rodes amb un currículum impecable
Albert San Andrés

E

l patinatge artístic és
una de les disciplines
més completes, tècniques i exigents del món
de l’esport, en què triomfar només s’aconsegueix amb moltes
hores d’entrenament i dedicació pràcticament completa. Un esport que sovint ens deixa algunes de les millors
imatges i que conjuga l’habilitat amb la
música. En aquest context, la calderina
Elna Francés lluita per fer-se lloc i arribar a l’elit en la modalitat individual.
L’Elna només té 14 anys, però té
molt clar on vol arribar. Patina des dels
quatre anys en un esport en què va arribar gairebé per casualitat. Des dels inicis va començar a treure’s tots els certificats i amb només vuit anys va superar
l’últim examen necessari per competir
en tots els nivells i també va començar
el seu periple en la competició. Tot i la
seva joventut, dedica gairebé cinc hores
diàries a la pràctica personal i entrenant joves promeses, abans de competir els caps de setmana en regionals, nacionals i europees. Un entrenament que
suposa una mitjana molt superior a la
de molts esports professionals.
Amb un palmarès envejable, la patinadora ha sumat, entre d’altres, quatre
campionats de Barcelona, un de Catalunya i un altre d’Espanya, a banda de l’or
a la Copa d’Europa que va conquerir el
passat 2018 a Fuengirola (Màlaga). Tot
això sense baixar del podi gairebé mai,
sumant una munió de plates i bronzes
que la col·loquen com una de les principals promeses estatals de l’esport.
Entrenada per Jeanet Ruiz al CPA
Ripollet, Francés té molt clar on vol arribar i és per això que sovint “he de
deixar d’anar a festes d’aniversari
dels meus amics per entrenar”, una
faceta, però, que no li sap gaire greu.
La vida de l’esportista d’elit –encara
que sigui de categories inferiors– és
molt dura i el primer pas és el d’assumir que l’esportista s’haurà de centrar
gairebé exclusivament en la seva carrera, amb sessions, com en el seu cas, al
Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat.

Elna Francés en acció en una de les diferents competicions internacionals de patinatge artístic en les que ha participat. > cedida

El patinatge
artístic és una
disciplina
molt completa,
tècnica i
exigent que
requereix
una dedicació
pràcticament
exclusiva

La Montse, la seva mare, afegeix
que a casa insisteixen molt en el tema
dels estudis, en què l’Elna és una “estudiant modèlica, amb unes notes
excel·lents” i que té molt clar que vol
ser arquitecta en el futur, com confirma aquesta estudiant de segon d’ESO,
reconeixent que “aprofito el temps
lliure que ens donen al cole per avançar els deures, per no haver-los de
fer a la nit”. Del patinatge és molt difícil viure professionalment, motiu pel
qual els practicants de patinatge han
de compaginar la vida esportiva amb
la diària. De poc serveix que Catalunya

sigui una potència en un esport dominat pels italians.
La petita de tres germans però,
s’enfronta diàriament a una despesa
elevada –només els patins poden passar dels 1.500 €– en un esport en què és
la família la que ha de garantir tots els
costos. Incomprensiblement, el patinatge no és esport olímpic, una situació
que comporta que federacions i clubs
no es puguin permetre ajudar mínimament els seus esportistes, per tant, la
recerca de patrocinis personals és una
part important de la feina que han de
fer els progenitors per seguir creixent

esportivament. L’Elna no és una excepció i segueix en aquesta tasca (per a patrocinis, podeu contactar amb montseracingb@hotmail.com).
L’olimpisme podria ser una de les
empentes definitives per a l’esport, però
tot i ser un dels esports demanats pels
organitzadors de Tòquio 2020, el patinatge artístic tampoc serà present a París
2024, un cas semblant al de l’hoquei patins. L’Elna, però, seguirà competint i assolint èxits esportius, emmirallant-se en
la patinadora sobre gel Alyona Kostornaia, per arribar en un futur pròxim a l’elit
mundial del patinatge artístic.
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HOQUEI | OK LLIGA

FUTBOL | 2A CATALANA

MITJA MARATÓ | cN CALDES

5a posició d’Olmos
a Formentera
Vanessa Olmos, atleta femenina del Club Natació Caldes, va participar l’11 de maig en l’11a edició de la Mitja Marató Popular celebrada a l’illa
de Formentera. La calderina va classificar-se
en 5a posició en la general i en 2a posició dins
la seva categoria.

RESULTATS ESPORTIUS 11-12 MAIG
Rosa en una jugada destacada del partit de la 28a jornada. > M. CÀTEDRA

L’abraçada del Caldes després de la gran victòria. > T. GUTIÉRREZ

La victòria es resisteix (5-3)
a falta de dues jornades

El CF Caldes es col·loca
en promoció d’ascens

Aquest dissabte, el Recam Làser Caldes ha tornat amb les mans buides d’Alcobendas després de caure per 5 a 3. Els calderins van començar el partit molt efectius de cara a la porteria: Roger Acsensi
obria la llauna per als arlequinats amb una gran definició personal
abans del minut 5. Tot i el mal inici dels madrilenys, una empenta
final abans del descans els permetia arribar a la pausa amb empat
a 2. A la represa, els calderins van patir per entrar en el ritme d’un
partit carregat de faltes i en què els madrilenys van saber jugar
amb la pressió del públic. Per als de Caldes, la victòria es va resistir, però l’equip segueix lluitant per sumar a la lliga a falta de dues
jornades contra el Noia Freixenet i el Liceo. > PREMSA CH CALDES

Els calderins disputaven, aquest diumenge, la 33a jornada de lliga
al camp del Roda de Ter, on van aconseguir la novena victòria consecutiva de la temporada amb un resultat de 0 a 4.
El Caldes va dominar clarament el partit des d’un inici: Rubèn
va avançar el conjunt calderí al minut 3 i es va arribar al descans
amb un 0-3 a favor. A la represa, el CF Caldes va continuar jugant un partit seriós davant un Roda de Ter que va plantar cara
fins al final. A la segona part, Aitor va firmar el resultat final de
0-4; un marcador que ha situat els calderins en 2a posició, arribant a l’última jornada en zona de promoció d’ascens. L’últim partit se celebrarà a casa davant el CE Sabadell. > TONI GUTIÉRREZ

HOQUEI | OK LLIGA

Jornada de descans
El Recam Làser Caldes va descansar durant el cap
de setmana de l’11 i 12 de maig amb motiu de la
celebració de la Final Four de la Copa d’Europa.
Els calderins reprendran la lliga disputant la 28a
jornada contra l’Alcobendas dissabte 18 de maig.

FUTBOL | 2A CATALANA

Vuitena victòria consecutiva
El CF Caldes va aconseguir, el 12 de maig, la vuitena victòria consecutiva d’aquesta temporada,
arran del partit disputat contra el Matadepera
(4 a 2). A falta de dues jornades de lliga, els calderins se situen en 3a posició.

bàsquet | final de temporada

Sisena posició a Segona Catalana

El CN Caldes sènior masculí d’aquesta temporada. > CN CALDES

Després de disputar les últimes jornades a Segona Catalana, els equips
sènior femení i masculí del CN Caldes s’han classificat en sisena posició a
la classificació final aquesta temporada. De les 30 jornades disputades, les
noies del Caldes han guanyat 18 partits i n’han perdut 12, mantenint-se estables entre la 5a i 6a posició durant tota la temporada. D’altra banda, els
calderins han guanyat un total de 16 partits i n’han perdut 10, amb opció
d’ascens fins a les darreres jornades. Ara el club espera “poder aconseguir l’ascens de categoria a la pròxima temporada”.

FUTSAL | DIVISIÓ D’HONOR

2a i 3a posició per als de Caldes
En la 24a jornada disputada l’11 de maig, tant els
masculins com les femenines del CN Caldes van
guanyar els seus respectius partits. Els nois van
vèncer al Barri Can Calet (1 a 5) i es mantenien
3a posició. Les noies van aconseguir una rotunda victòria contra el Sant Vicenç (7 a 2), mantenint la 2a posició amb 56 punts.

CLASSIFICACIONS
hoquei MASC.

FUTBOL

futsal masc.

futsal fem.

Bàsquet masc.

Bàsquet FEM.

OK Lliga · J.28

2a Catalana · G.4 · J.33

Divisió Honor Cat · G.1 · J.25

Divisió Honor · G.1 · J.25

2a masc. · FP.02 · J.26

2a fem · FP.04 · J.30

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

5-3
5-1
5-1
2-3
3-1
1-1
5-1
4-9

Can Parellada - Parets
Matadepera - Cardedeu
Gramanet - Masnou
Sabadell - Castellar
Juan XXIII - Joanenc
Ripollet - Sabadellenca
Roda de Ter - Caldes
Berga - Franqueses
Sallent - Vic

0-2
5-2
7-0
3-6
0-1
3-2
0-4
3-2
2-1

Xarxa - Andreu Nin
Vall de Tenes - St. Andreu
Centelles - Montseny
Cardedeu - Parets
Vilamajor - Pineda
Caldes - Lloret
Unión - Can Calet

5-1
3-3
7-3
5-6
3-7
1-5
1-0

Les Corts - Salou (Retirat)
St. Vicenç - Cornellà
Rubí - Vallseca
Jesús Maria - Tarragona
Sants - Caldes
Esparraguera - Morell
Mataró - Sta. Coloma

6-0
2-2
3-4
3-0
2-2
1 - 11
6-0

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

55 - 60
73 - 59
61 - 72
82 - 65
61 - 69
85 - 71
62 - 72

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

78 - 59
52 - 66
47 - 68
44 - 52
49 - 37
59 - 43
49 - 47
62 - 43

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

PG PP

CLASSIFICACIÓ

PG PP

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

78
60
60
58
45
45
39
34
30
29
29
29
27
26
23
15

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

64
61
61
60
59
59
58
53
53
48
46
44
41
37
32
29
13
9

1. La Unión-Peña Johan
2. Xarxa
3. Pineda de Mar
4. Caldes
5. Lloret
6. Parets
7. Centelles
8. Cardedeu
9. Andreu Nin
10. Sant Andreu Sagrera
11. Barri Can Calet
12. Vilamajor
13. Montseny
14. Vall de Tenes

56
53
52
50
47
43
39
32
31
29
26
23
21
1

1. Mataró
2. Caldes
3. Tarragona
4. Les Corts
5. Estel Vallseca
6. El Morell
7. Rubí
8. Magic Sants
9. Sant Vicenç
10. Sta. Coloma
11. Cornellà
12. Jesús-Maria
13. Esparraguera
X. Salou (RETIRAT)

62
57
52
48
46
44
39
31
31
28
28
27
4

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

22
20
18
18
18
16
15
14
11
9
8
6
4
3

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

25
24
21
20
18
18
17
16
15
13
13
11
10
8
6
5

4
6
8
8
8
10
11
12
15
17
18
20
22
23

5
6
9
10
12
12
13
14
15
17
17
19
20
22
24
25
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del 21 de maig al 03 de juny del 2019
EXPOSICIÓ
Pintura d’Angeles Coronado
Fins al 26 de maig.
Lloc: Sala Delger
Organitza: Ajuntament de Caldes
“25 Imprescindibles”
Fins al 10 de juny.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes
Treballs dels alumnes infants
del Taller d’Art Manolo Hugué
Del 30 de maig al 14 de juny.
Lloc i organitza: Taller d’Art
Municipal Manolo Hugué
“La cuina de Picasso”
Del 7 al 16 de juny.
Obres dels alumnes joves del
Taller d’Art Manolo Hugué.
Lloc i organitza: Taller d’Art
Municipal Manolo Hugué
“Volums i colors” d’Inna
Fernández
A partir de l’1 de juny.
Lloc i org.: Espai d’Art Casino
“L’aigua que cura. Història de
l’hospital de pobres de Santa
Susanna”
Fins al 30 de juny.
Lloc i organitza: Museu
Thermalia

maig

DImarts 21

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

DImecres 22

16 h · VISITA
Visita a l’exposició: “L’aigua que
cura. Història de l’hospital de
pobres de Santa Susanna”
Lloc: Museu Thermalia
Org.: Assoc. cultural de la Dona
19 h · CONFERÈNCIA
“Transició energètica? Perquè
es parla d’autoconsum?” a càrrec
d’Oriol Xalabarder Anglí, Màster
en Enginyeria, UPC.
Lloc: Sala de Cuines de Can Rius
Org.: Aules d’Extensió Universitària

DIjous 23
VIA DEL PINTXO
4a edició del concurs de tapes
del 23 de maig a l’1 de juny
Lloc: Diferents establiments
gastronòmics de Caldes
Organitza: Projecte Mexcla’t i
Ajuntament de Caldes
08 h · EXPEDICIÓ I
RENOVACIÓ DNI
Comença el període per demanar
hora per a la expedició i renovació
del DNI, que es durà a terme el 4 i
6 de juny.
Lloc i org.: OAC (pl. Font del Lleó, 11).
19 h · CONCERT
Concert de MULA, amb dos
professors de l’EMM Joan Valls.
Entrada lliure.
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 24

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

10 h · TALLER PER
TROBAR FEINA
“Com ser seleccionat a Infojobs!
70% d’efectivitat”
Lloc: Club de Feina
Organitza: Servei d’Ocupació
(Ajuntament de Caldes)

08 h · CAMINADA
Caminada als Saulons i Carrarac
Lloc de sortida: Les Cases
dels Mestres
Organitza: Caminades de L’Esplai

20 h · CONCERT
Fredy Harmonica & The
Concealers
Lloc i organitza: El Centre, Ateneu
Democràtic i Progressista

DIssabte 25
17 h · APLEC DE SARDANES
CALDES DE MONTBUI
Amb Cobla Marinada i Cobla
Sant Jordi-Ciutat de Barcelona.
Hi haurà servei de bar i el sorteig
d’un pernil.
Lloc: parc de l’Estació
Org.: Agrup. Sardanista Calderina
17.30 h · CASTELLERS
Actuació dels Escaldats, els
castellers de Caldes, amb motiu
de la Diada de Primavera.
Lloc: Vic
19.30 h · HOQUEI
CE Noia Freixenet - CH Caldes
Lloc: Pavelló Olímpic de l'Ateneu
Agrícola, Sant Sadurní d'Anoia
Organitza: RFEP
17.30 h · FUTSAL FEMENÍ
CN Caldes, FS, A – Les Corts
Lloc: Pavelló Mpal. Bugarai
Organitza: FCF

DIumenge 26
12 h · FUTBOL
Caldes Montbui, CF – Sabadell
Lloc: Les Cremades
Organitza: FCF
12.30 h · FUTSAL MASCULÍ
Pineda de Mar - CN Caldes
Lloc: Pavelló Mpal. F. Nino Buscató
Organitza: FCF
18 h · BALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: L’Esplai

DIlluns 27
19 h · CLUB DE LECTURA
Xerrada sobre “Historia de Irene”
d’Erri de Luca. Acte dinamitzat
per Ruth Vilar, de Cos de Lletra.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes

DImecres 29
CELEBRACIÓ DEL DIA
DE LA SALUT DE LES DONES
Organitza: Ajuntament i
Associació Cultural de la Dona

18 h · BOOK EXPRESS CLUB
“La rebel·lió dels animals” de
George Orwell. Acte dinamitzat
per Cos de Lletra.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes

DIjous 30
19 h · PRESENTACIÓ LLIBRE
“El clan de Sa Ràpita” de
Montserrat Espallargas,
guanyadora del Premi Ferran
Canyameras de Novel·la
d’Òmnium Cultural el 2017.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes
20 h · ACTE PRESOS
POLÍTICS
“Música per la llibertat dels
presos polítics”
Lloc: plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes

DIvendres 31
FESTA DE PRIMAVERA
09.30 h · Passejada des de Les
Cases dels Mestres
10 h · Activitats al parc de
l’Estació amb els alumnes de
4t de l’Escola Montbui
11.15 h · Refresc amb síndria
12 h · Comiat
Inscripcions: Fund. Sta. Susanna
Org.: Coordinadora de gent gran
Col·labora: Ajuntament, F. Santa
Susanna i Escola Montbui
MENJADOR ESCOLAR
Finalitza el període de
presentació de sol·licituds d’ajuts
per a l’assistència al menjador
escolar per al curs 2019-2020
Lloc: OAC
Organitza: Ajuntament de Caldes
20 h · LA SUPERNIT
DEL CLUB SUPER 3
Activitat infantil creada pel
Club Super3, el departament
de Cultura, la Diputació de
Barcelona i la Diputació de
Girona. Cal inscripció prèvia des
del 7 de maig a la sala infantil
de la biblioteca.
Lloc: Biblioteca de Caldes
21 h · SOPAR BALL
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: L’Esplai

juny

DIssabte 01

19 h · INAUGURACIÓ
Inauguració de l’exposició
“Volums i colors” d’Inna
Fernández
Lloc i organitza: Espai
d’Art Casino
20 h · HOQUEI
Recam Làser CH Caldes –
Deportivo Liceo
Lloc: Pavelló Municipal
Torre Roja
Organitza: RFEP

DIumenge 02
09.30 h · NATACIÓ
2a sessió Copa Catalana Infantil B
Lloc i organitza: CN Caldes
10 h · FIRA BOTIGA
Lloc: av. Pi i Margall
Organitza: UCIC
12 h · PORTES OBERTES
Amb motiu del Dia de
l’Associacionisme Cultural
Lloc i organitza: Casino de Caldes
18 h · BALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: L’Esplai
18.30 h · TEATRE
“Germanes” de Carol López.
Dirigida per Francesc Serra i
interpretada pel Grup Escènic
Casino. Preu entrada: 10-13 €
(estudiants:5 €).
Lloc i organitza: Casino de Caldes

DIlluns 03
AJUTS CURS 2019-20
Del 3 de juny al 12 de juliol,
s’obre el termini de presentació
de sol·licituds d’ajuts per a
l’assistència al taller d’Art Manolo
Hugué i per l’Escola de Música
Joan Valls.
Lloc: Departament d’Acció
Social, de l’Ajuntament de Caldes
de Montbui
Organitza: Ajuntament de Caldes
de Montbui

Del 21 de maig al 03 de juny de 2019
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Curiositats

Responsable de caminades de L’Esplai

Rafael
Fiestas
Muñoz

Aquest calderí nascut a Lanjarón fa 70 anys és l’encarregat des
del 2015 que cada dimecres un grup important de gent gran surti
a caminar pels entorns de Caldes. Dimecres passat, van fer a
Santpedor la cloenda del cicle d’intercanvi de passejades amb els
municipis d’Alella, Mollet del Vallès i Puig-reig dins del Programa
Local d’Esport, Salut i Qualitat de Vida de la Diputació de Barcelona.

Jordi Rius

q. pascual

· Què és l’Esplai?
És l’Associació de la Gent Gran que hi
ha a Les Cases dels Mestres. Hi fem
moltes activitats: informàtica, ball
en línia, sopar ball, les caminades, el
bingo, punta de coixí.

“A més de fer salut,
vas parlant amb un o
altre i vas fent camí”

Del 21 de maig al 03 de juny de 2019

· Suposa molta feina, l’organització
de les caminades?
Té feina i no té feina. Jo porto les caminades, però la gent camina. És diferent si a aquesta gent l’haguessis de
portar d’excursió. Cada setmana anem
a un lloc, fem una hora o una hora i
mitja caminant si és fins a Palau-solità i Plegamans. Després esmorzem
i el que vol tornar caminant ho fa caminant i el que ho vol fer amb autobús puja amb mi. Porto les targetes del
bus i així surt més econòmic. A l’octubre o al novembre anem a Castellterçol i fem la passejada fins a Castellcir.
Després baixem per un corriol on hi
ha una marededeu, un pou de gel i un
safareig per rentar pells.
· La setmana passada van fer la cloenda del cicle d’intercanvis de passejades a Santpedor. Com va anar?
Va ser tot el dia. Érem 1.400 persones
de 36 pobles del Vallès. Va estar molt bé.
· Quanta gent es reuneix cada dimecres a les caminades?
Tinc una llista de més 70 persones.
Els dies de les sortides no venen totes

i potser en som entre 40 o 45. Si
anem a altres pobles, potser en ve
una cinquantena.
· Quin ritme de pas s’imposa a les
caminades?
No anem molt de pressa. Hi ha persones que no poden caminar gaire
i les esperem. Fem unes parades i
tornen a connectar una altra vegada. Les caminades són saludables
i tothom es troba bé. A més de fer
salut, vas parlant amb un o altre i
vas fent camí.
· Caldes està ben dissenyada per
fer caminades?
Hi ha alguns llocs que no. Hi ha el
Camí Orbital que, per exemple, et
trobes que entre la riera i el Molí
d’en Ral hi ha molta sorra i es cobreix d’herbes. El trajecte que va del
Molí d’en Ral fins al pont del Bugarai, a les escoles Pies i al Mercadona està una mica malament. El pas
soterrani per accedir al polígon de
La Borda està molt bé, encara que
està més ben dissenyat per si vas a
treballar al polígon. Si vols anar a la
font de la Borda no pots fer-ho, has
de travessar la carretera.
· Són passejades només matinals?
Sí, ara a l’estiu sortim a les 8 i arribem a les 12. Fem una caminada
tan curta perquè molts dels participants han d’anar a buscar els
nens a col·legi.

· A quins llocs van?
Anem al Mas d’en Cisa, de Sentmenat, la vinya del Llobet i el Mirador de Sanosa, La Bàscula i el camí
de Torre Nova, la Torre Marimon i
la depuradora, Can Tarragona. El
mes que ve tenim previst anar a
Santa Eulàlia de Ronçana amb autobús i tornar a Caldes de Montbui
a peu. També hem anat a la font del
Bou i al castell de Sentmenat.
· A part de caminar, queden
també algun dia per dinar?
El dia 29 de maig anirem a Can
Duran, a Palau-Solità i Plegamans.
Farem un bon esmorzar amb torrada, entrant, mongetes amb botifarra i postres de músic. Jo hi aniré
amb cotxe perquè haig de baixar
alguns companys que si haguessin
de venir caminant potser no vindrien al restaurant. Fem un gran esmorzar, alguns companys aprofiten per fer-lo baixar caminant fins
a Caldes de Montbui. El que està
clar és que després d’aquest esmorzar, ja no dinem.
· Durant la caminada, algú aprofita per collir espàrrecs o bolets?
Sí, espàrrecs sí. Quan anem a Castellterçol, sí que en trobem, de bolets, també.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

