
Després de saber-se els resultats durant la nit electoral del 26M, l’eufòria es va desfermar i el candidat d’ERC, Isidre Pineda, va ser mantejat per membres de la llista i simpatitzants del partit. > J. Serra

Publicació quinzenal independent
Caldes de Montbui
Distribució gratuïta
Del 04 al 17 de juny de 2019   
Número #49
www.calderi.cat

El TACA’M lliura els 
premis de la seva 31a 
edició de teatre amateur
>P10

CF Caldes tanca una 
temporada esplèndida a 
l’espera d’un nou ascens
>P12 

Jordi Solé s’acomiada i 
fa balanç dels seus tres 
mandats al consistori
>P06

Torna el gust de la 
cirera primerenca en 
format sopars concert 
>P04

ERC s’alça 
amb la 
victòria
Els republicans, 
liderats per Isidre 
Pineda, obtenen la 
3a majoria absoluta
>P02-03



Del 04 al 17 de juny de 2019   calderí / #4902 | ACTUALITAT | POLÍTICA LOCAL

RC ha tornat a guanyar 
les eleccions municipals 
per quarta vegada con-
secutiva i ho fa de nou 
per majoria absoluta  

–la tercera des del 2011. El partit lide-
rat ara per Isidre Pineda, després de la 
renúncia de Jordi Solé després d’estar 
12 anys al capdavant de l’Ajuntament, 
ha aconseguit 4.113 vots, el 49,02% dels 
vots emesos, cosa que li permetrà go-
vernar amb comoditat amb 9 regidors 
sobre un total de 17. Els republicans, 
gràcies també a la participació –que 
ha estat del 63,70%, amb un augment 
de 6,87 punts respecte dels comicis de 
l’any 2015–, guanyen 920 vots respecte 
als comicis d’ara fa quatre anys. Pine-
da ha apuntat que “els calderins i cal-
derines han apostat per un projecte 
continuista tenint en compte que els 
últims anys Caldes ha avançat molt, i 
crec que s’ha agraït la tasca que s’ha 
fet des del govern municipal”. El que 
serà el proper alcalde de Caldes ha re-
ivindicat el llegat de l’alcalde sortint 
i espera poder continuar-lo “amb el 

ERC renova la majoria absoluta      amb el 49% dels vots

repte de mantenir el nivell d’exigèn-
cia i el ritme d’excel·lència que ha im-
près Jordi Solé, el millor alcalde de 
la història recent de la nostra vila”. 

Tot i que ERC comptarà amb una 
majoria prou folgada per governar, Pi-
neda ha volgut estendre la mà a la resta 
de forces polítiques que han obtingut re-
presentació al ple. “Nosaltres volem li-
derar el projecte, però estarem encan-
tats de poder col·laborar i treballar 
amb els diferents regidors i regidores 
de l’oposició”, ha assenyalat Pineda, que 
ha afegit que “el meu tarannà intenta-
rà ser dialogant i conciliador”.

Després dels resultats, el PSC ha 
quedat com la primera força de l’opo-
sició a l’aconseguir tres regidors, pas-
sant de l’11,96% dels vots el 2015 a re-
bre’n el 16,42% en aquestes eleccions. 
Si el 2015 els socialistes van quedar 
quarts amb 859 vots, ara n’han gua-
nyat 519 i han estat la segona opció 
més votada. La seva candidata, Carla 
Millán, manifestava que “tot i la ma-
joria absoluta d’ERC, des del PSC no 
podem evitar celebrar que sumem un 
nou regidor i pugem gairebé un 62% 
el nombre de vots!”  Millán ha desta-

ELECCIons mUnICIPALs | REsuLTATs

el PSC és la segona força amb 1.378 vots (3 regidors); la CUP n’obté 966 (2 regidors); Junts per Catalunya-Caldes                     de Montbui, 888 (2 regidors), i el PP, 543 (1 regidor). a les europees, erC també guanya

Jordi Rius

E

Isidre Pineda, el guanyador de les eleccions municipals a Caldes, celebrant amb el seu equip la victòria que el permetrà governar el municipi amb majoria absoluta durant els pròxims 4 anys. > J. Serra

fotogaleria a: www.Calderi.Cat

ERC-AM
4.113 vots (49,02%)

9
regidors

Cens total: 13.257
Vots: 8.451 (63,70%)
Abstencions: 4.816 (36,30%)
Vots nuls: 61 (0,72%)
Vots en blanc: 104 (1,24%)

La participació a les 
eleccions locals a Caldes 
de Montbui ha estat del 
63,70%, cosa que suposa 
un augment de 6,87 punts 
per sobre dels comicis de 
l’any 2015, quan va votar 
el 56,83% del cens.

PSC-CP
1.378 vots (16,42%)

3
regidors

CUP-AMUNT
966 vots (11,51%)

2
regidors

JxCat Caldes
888 vots (10,58%)

2
regidors

PP
543 vots (6,47%)

1
regidor

8.451 vots

Eleccions
Municipals
26M/2019

0
regidors

Podemos
398 vots (4,74%)

63,7%
és la participació 
a les eleccions 
municipals 

8.451
persones van emetre 
el seu vot a les 
municipals

63,82%
de participació a les 
europees
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“Els calderins i calderines han apostat per 
un projecte continuista tenint en compte 
que els últims anys Caldes ha avançat 
molt i crec que s’ha agraït la nostra tasca”

Isidre Pineda - erC

“Tenim ganes de començar aquest 
mandat i que entri la ciutadania de la 
nostra mà a l’Ajuntament! Han acabat 
els períodes electorals i toca treballar” 

Carla Millán - PSC

“Esperem poder demostrar que les 
nostres propostes són necessàries per 
Caldes i fer veure al govern actual que és 
important portar-ne algunes a terme.”

Marta Barnils - CUP

“ Una nova majoria absoluta ens 
sembla perjudicial perquè entenem 
que, com en l’anterior mandat, pot 
acabar restringint el diàleg i el pacte”

Pere Morcillo - JxCat Caldes

“Valorem positivament el resultat 
que hem obtingut, ens han votat més 
persones i això entenem que és fruit de la 
feina que hem fet aquest darrers anys”

Montse Romano - PP

ERC renova la majoria absoluta      amb el 49% dels vots
el PSC és la segona força amb 1.378 vots (3 regidors); la CUP n’obté 966 (2 regidors); Junts per Catalunya-Caldes                     de Montbui, 888 (2 regidors), i el PP, 543 (1 regidor). a les europees, erC també guanya

L’alcalde i eurodiputat Jordi Solé votant al Centre Cívic de Caldes. > J. Serra

cat que “aquestes eleccions han 
servit per posar les prioritats de 
la ciutadania al focus de l’aten-
ció política i esperem que aquest 
mandat pugui treballar molt més 
sobre les inquietuds que s’han 
pogut veure durant aquestes set-
manes de campanya”.

La CUP manté els dos regi-
dors que tenia el 2015 amb la co-
alició Som Caldes –formada per 
la CUP i Poble Actiu. Així ho veia 
Marta Barnils, la seva candida-
ta: “Valorem positivament el fet 
de mantenir les dos regidores, ja 
que aquest cop ens presentàvem 
únicament com a CUP i no com la 
coalició de Som Caldes”. La CUP 
ha obtingut  966 vots –l’11,56% del 
total–, resultats molt similars als ob-
tinguts per Som Caldes el 2015, en-
cara que percentualment ha perdut  
gairebé dos punts. Barnils afronta-

va el nou mandat amb aquest desig: 
“Esperem poder demostrar que 
les nostres propostes són neces-
sàries per Caldes i fer veure al go-
vern actual que és important por-
tar-ne algunes a terme”. 

Junts per Catalunya Caldes, 
que s’estrenava com a formació, 
gairebé calca els resultats que va 
obtenir CiU el 2015 i obté 888 vots 
–17 més que ara fa quatre anys. El 
seu cap de llista, Pere Morcillo, ma-
nifestava que “el nostre compro-
mís amb tot el poble de Caldes 
és treballar fermament i des del 
primer moment en la millora de 
la cohesió social i la qualitat de 
vida de tots”. Morcillo va felicitar 
ERC, però també va lamentar que 
“s’hagi produït una nova majo-
ria absoluta, cosa que ens sem-
bla perjudicial perquè entenem 
que, com en l’anterior mandat, 

previsiblement aquesta situació 
pot acabar restringint el diàleg, 
el pacte i la contraposició d’ide-
es i punts de vista”.

Montse Romano, del PP, 
aconsegueix de nou la seva plaça 
de regidora gràcies als seus 543 
vots, 155 més que el 2015.  La líder 
del PP de Caldes va apuntar que 
“valorem positivament el resul-
tat que hem obtingut, ens han 
votat mes persones i això ente-
nem que es fruit de la feina que 
hem fet aquest darrers anys des 
de l’Ajuntament, apostant per 
ser una oposició activa, hones-
ta, rigorosa i fiscalitzadora quan 
ha estat necessari per la defensa 
de les necessitats dels ciutadans 
de Caldes.”. Podemos, que era la 
primera vegada que es presentava 
a les locals, s’ha quedat a les por-
tes d’obtenir representació amb el 

Cens total: 13.257
Vots: 8.460 (63,82%)
Abstencions: 4.797 (36,18%)
Vots nuls: 24 (0,18%)
Vots en blanc: 31 (0,23%)Resultats Caldes de Montbui

Eleccions Europees
26M/2019

Reaccions

4,74% dels vots. La seva cap de llista, 
Margarita García, ha explicat que 
continuaran treballant encara que 
no hagin obtingut representació. 

ERC GUANYA LES EUROPEES 
PERÒ SOLÉ NO SURT ELEGIT
Potser pel fet que Jordi Solé, el 
fins ara alcalde de Caldes, anava 
de número quatre de la llista per 
Europa d’ERC-Ara Repúbliques, 
la llista republicana ha estat la 
més votada amb 2.746 vots. Jordi 
Solé no va resultar escollit per-
què la llista només va aconseguir 
tres eurodiputats en el conjunt de 
l’Estat –Oriol Junqueras i Diana 
Riba, d’ERC, i Pernando Barrena, 
d’EH Bildu-. Molt a prop ha quedat 
Junts per Catalunya-Lliures per 
Europa, amb 2.605 vots. La ter-
cera posició ha estat per al PSC-
PSOE, amb 1.354 vots.

ERC 32,55%2.746 vots

30,88%2.605 votsJxCAT

16,05%1.354 votsPSOE

6,32%533 votsPodemos

6,16%520 votsCs

3,53%298 votsPP

1,20%101 votsPACMA

1,20%101 votsVox
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En amanida, salsa, bescuit, pastís, 
risotto, croqueta, crema, pizza, 
patates braves o gelat... La cirera 
calderina torna a ser la gran pro-
tagonista d’unes Jornades Gas-
tronòmiques en què els restaura-
dors de Caldes despleguen tot el 
seu talent culinari per reinventar 
aquest gran clàssic, producte local 
–i famós– de Caldes de Montbui. 
Aquest dijous, 6 de juny, comen-
ça la XVI edició de les Jornades 
Gastronòmiques de les Cireres a 
la vila termal, amb gairebé una vin-
tena d’establiments locals que ofe-
riran, fins al 6 de juliol, àpats i al-
tres productes com licors i dolços, 
inspirats en la cirera primerenca, 
producte típic de l’horta calderina. 
Al marge d’aquesta oferta gastro-
nòmica tan especial que podrem 
degustar als restaurants locals 
participants, l’edició d’enguany 
presenta grans novetats que am-
plien la presència de la cirera a 
Caldes al llarg d’aquest pròxim 
mes. Aquest any “us convidem 
a sortir al carrer per gaudir, a 
la fresca, de sopars concert, on 
podrem degustar els diferents 

Les 19 noves versions d’un clàssic d’estiu deliciós

El regidor de Turisme, Isidre Pineda, amb representants dels establiments gastronòmics participants. > aJ. CaldeS 

menús de les cireres que ens 
proposen 10 restaurants en con-
cret”, explicava Isidre Pineda, re-
gidor de Cultura i Patrimoni i de 
Turisme i Termalisme de Caldes. 
Es tracta de 10 sopars en particu-
lar que seran amenitzats amb mú-
sica en directe a càrrec de grups 
de la zona i estils molt variats. 
D’altra banda, en aquesta edició 
s’han incorporat noves activitats, 
com aprendre a fer còctels, licors 
i tastets de cireres o una sessió de 
ioga assaborint les delícies de les 
cireres. 
Un any més, Caldes treu pit amb 
aquest producte local –i exquisit– 
que fins i tot va captivar la reina 
Maria Cristina, o que va aparèi-
xer al paper moneda de l’època de 
la República. La combinació de la 
terra de sauló i el microclima cal-
derí és el millor còctel per poten-
ciar la qualitat i el sabor d’aquest 
fruit del qual tantes bones produc-
cions ha emès Caldes de Montbui 
al llarg dels anys. 
Tota la programació referent a les 
jornades de les cieres està disponi-
ble a www.visiteucaldes.cat. 

GAsTRonomIA I mÚsICA | CIRERA CALDERINA 

aquest dijous, 6 de juny, comença la XVi edició de les Jornades gastronòmiques de les Cireres amb moltes novetats

Aquest diumenge, 9 de juny, s’inaugura a la ciutat termal Spa, de Bèl-
gica, una exposició temporal sobre el termalisme en què participarà 
Caldes de Montbui, així com la resta de municipis que formen part de 
la xarxa europea de viles termals EHTTA (European Historic Ther-
mal Towns Association).
Amb el propòsit de fomentar el termalisme dins l’àmbit europeu del 
col·lectiu, aquesta mostra pretén representar els diferents municipis 
termals que en formen part a través de dos elements característics de 
cadascun: un cartell o pòster antic i un objecte representatiu del seu 
termalisme. La vila de Caldes s’hi veurà representada, d’una banda, 
per una de les imatges de cartellisme més boniques de la història de la 
vila, obra de Robert Cartes, A l’hora del bany. D’altra banda, el Museu 
Thermalia ha cedit un cistell de vímet amb sabons fets d’aigua termal 
calderina, cortesia de Mari Cruz, bugadera del Safareig de la Portalera. 

Els pròxims dissabte 8 i diumenge 
9 de juny, l’empresa calderina de 
transport urbà Sagalès, juntament 
amb la Fundació TMB i l’Associ-
ació per a la Recuperació i Con-
servació d’Autobusos (ARCA), or-
ganitza el X Ral·li Internacional 
d’Autobusos Clàssics Barcelona- 
Caldes de Montbui. 
L’esdeveniment català del motor 
que es dona cita cada any des del 
2010 de manera ininterrompuda 
exhibeix més d’una cinquantena 
d’autobusos històrics, dels quals 
el més antic té més de 100 anys. 
El dissabte 8 de juny, a partir de 
les 16 hores, s’obriran les portes de 
l’exposició dels vehicles històrics, 
tots ells procedents de diferents 
èpoques i curosament restaurats, a 
l’avinguda Maria Cristina de la ciu-
tat de Barcelona. En la mostra, els 
aficionats i amants del motor tin-
dran l’oportunitat única de visitar 
una gran quantitat de models an-
tics concentrats en un mateix espai 
i reviure la història del transport 
públic amb visites guiades i acti-
vitats destinades al públic familiar. 
El ral·li se celebrarà al matí de 
l’endemà, el diumenge 9 de juny, i 
al llarg de 40 quilòmetres de re-

Torna l’exhibició dels busos clàssics 

L’arribada dels busos clàssics a la vila termal en l’edició anterior. > i. HiJaNo

Cistell amb sabons termals calderins cedit a la mostra belga. > aJ. CaldeS 

corregut es mostrarà el pas de la 
història del transport públic col-
lectiu des de la capital catalana 
fins a arribar a la destinació final, 
pels volts de les 14 hores: l’avingu-
da Pi i Margall i el carrer Major de 
la vila de Caldes de Montbui. En 
aquest punt, els busos faran la dar-
rera parada de tot el recorregut i 

els visitants podran gaudir, nova-
ment, dels vehicles clàssics tot re-
cordant, en moltes ocasions, anti-
gues vivències de la infantesa. 
La jornada festiva i cultural pre-
tén preservar i difondre, de mane-
ra desinteressada, segons comen-
ta l’organització, aquest patrimoni 
històric, cultural i social.

moBILITAT | RAL·LI INTERNACIONAL EHTTA | EXPOsICIÓ

El termalisme de la vila de Caldes, 
visible a la ciutat Spa de Bèlgica

aquest diumenge, la vila termal acollirà la darrera parada del X ral·li 
internacional d’autobusos Clàssics Barcelona-Caldes de Montbui
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Un Caldes puntuat
amb bona nota

Segons un estudi realitzat per l’em-
presa Eduzone, els usuaris del wifi 
municipal de Caldes de Montbui 
han indicat un alt grau de satisfac-
ció amb la vila termal. 
La investigació, que s’ha realit-
zat en el marc del Laboratori 
SmartCatalonia de la Generalitat 
de Catalunya, ha permès extreu-
re la valoració i la satisfacció dels 
visitants esporàdics a Caldes i de 
la mateixa ciutadania calderina a 
partir d’enquestes realitzades en el 
pas previ a la connexió a la xarxa 
gratuïta. Aquesta tecnologia ha 
estat possible gràcies a la instal-
lació, a finals del 2018, de microcel-
les a l’accés públic de wifi situat a 
la plaça de la Font del Lleó. 
A banda de la percepció dels usu-
aris respecte a la localitat, l’estu-
di ha revelat dades d’interès per 
al consistori com, per exemple, que 
els principals usuaris del wifi mu-
nicipal són la mateixa ciutadania 
de la vila, així com que els prin-
cipals motius que mouen els visi-
tants a desplaçar-se a la vila ter-
mal són els de caràcter laboral, 
l’assistència a fires i congressos, 
la participació en tornejos espor-
tius i la realització d’activitats ter-
mals, entre d’altres.  

La intervenció a la C-59, que uneix 
els municipis de Caldes de Mont-
bui i Palau-solità i Plegamans, 
sembla que molt aviat es posarà 
en marxa. Així ho ha anunciat el 
Departament de Territori i Soste-
nibilitat de la Generalitat de Cata-
lunya, que ha informat que es co-
mencen els tràmits per a la licitació 
de les obres de la via per solucio-
nar els col·lapses diaris que es ge-
neren en aquesta carretera a les 
hores punta.   
Tot just comença el procés d’adju-
dicació d’una intervenció que es li-
cita per 710.000 euros i que s’ini-
ciarà a finals del 2019 amb una 
previsió de duració de tres mesos. 
La Generalitat ha informat que 
“l’obra prevista consisteix en la 
millora de la capacitat de la ro-
tonda mitjançant la construcció 
d’un carril segregat que doni con-
tinuïtat a la circulació dels vehi-
cles de la carretera C-59 en direc-
ció a Caldes de Montbui, sense 
necessitat d’entrar a la roton-
da. D’aquesta manera, el girato-
ri quedarà alliberat de bona part 
del trànsit que registra actual-

La Generalitat anuncia millores a la C-59

Isidre Gavín, amb Pere Morcillo, mostrant el projecte d’obres. > JUNtS X Cat 

L’actual alcalde s’acomiadarà de la política local aquest dijous. > J. Serra

Grup d’alumnes participants en el concurs de l’any passat. > i. HiJaNo

ment”. D’altra banda, “els treballs 
es complementaran amb el desvi-
ament previ dels serveis afectats, 
l’adequació de la senyalització, 
barreres de seguretat, drenatge 
i abalisament, i les mesures d’in-
tegració en l’entorn”. 
Els detalls de la intervenció també 
van ser comentats en la trobada ce-
lebrada el 22 de maig del secretari 
general d’Infraestructures i Mobi-
litat de la Generalitat, lsidre Gavín, 
amb els dirigents dels grups muni-
cipals de Junts per Catalunya de 
tots els municipis que formen part 
de l’eix de la C-59. En representa-
ció de la vila termal, hi van assis-
tir Pere Morcillo, cap de llista de 
l’agrupació calderina, i Jaume Coll. 
A banda d’anunciar l’execució de 
les millores i aconseguir el propòsit 
de descongestionar el trànsit entre 
Caldes i Palau, també es van deta-
llar dues fases d’intervenció: en pri-
mer lloc, la construcció d’un vial di-
recte a la rotonda nord de Palau en 
sentit Caldes i, en una segona fase, 
la construcció d’un altre vial di-
recte a la mateixa rotonda nord de 
Palau en sentit Barcelona. 

VIA PÚBLICA | ObREs I sERvEIs

Ja ha començat el procés de licitació de les obres, que s’iniciaran a finals d’any 

l’actual alcalde dirigirà dues conferències aquesta setmana

aquest dijous se celebrarà la 5a edició del concurs de lèxic escolar

ConFERÈnCIEs | POLÍTICA LOCAL

EnsEnYAmEnT | LÈXIC 

Jordi solé fa balanç dels 12 anys de mandat 

El v Gran Dictat es dedica al futbol sala

Jordi Solé, l’actual alcalde de Cal-
des de Montbui i eurodiputat per 
ERC, s’adreçarà a la ciutadania cal-
derina amb dues conferències pre-
vistes per a aquesta setmana. 
Després de 12 anys al capdavant del 
govern calderí i una dilatada tra-
jectòria en la política municipal i 
europea, Solé serà l’encarregat de 
tancar el cicle de conferències del 
curs d’enguany que organitza l’enti-
tat local Aules d’Extensió Universi-

tària “Delfí Dalmau i Argemir”. La 
cita tindrà lloc demà, dimecres 5 de 
juny, a les 19 hores, a la Sala de Cui-
nes de Can Rius. En aquesta xerra-
da, que porta per títol “Dotze anys 
de política municipal: perspectiva 
des de la ciència política”, l’alcalde 
se centrarà en “reflexions sobre 
la ciència política i la política 
local”, explica Solé. L’acte s’adre-
ça als socis de l’entitat, però també 
hi poden assistir persones que no 

en siguin sòcies amb una aporta-
ció de 7 euros. 
L’endemà, dijous 6 de juny, la cita es 
traslladarà al Casino, a les 20 hores. 
En aquesta segona xerrada, orga-
nitzada per l’Ajuntament de Caldes 
de Montbui, Solé s’acomiadarà com 
a alcalde i farà balanç dels seus tres 
mandats des de “les experiències 
i valoracions més personals”. En 
aquest darrer cas, l’acte és obert al 
públic amb l’entrada gratuïta. 

Aquest dijous, 6 de juny, al matí, 
Les Cases dels Mestres acolliran la 
cinquena edició del Gran Dictat, el 
concurs de lèxic escolar organitzat 
per l’Oficina de Català i l’Ajunta-
ment de Caldes de Montbui. 
En l’acte lectiu i lúdic hi partici-
pen les escoles de la vila termal, 
16 alumnes en particular, que 
han estat seleccionats d’entre tot 

l’alumnat que cursa 5è de primà-
ria dels quatre centres escolars de 
la vila calderina. 
Dies abans de la gran trobada, els 
participants i els seus companys 
d’aula han estat preparant les dife-
rents proves i el lèxic que es posarà 
en joc en aquesta cinquena edició: 
el vocabulari propi del futbol sala. 
Cada any, el Gran Dictat que s’or-

ganitza a la vila de Caldes i orien-
tat als alumnes de les escoles cal-
derines es dedica a una disciplina 
esportiva en concret. Enguany, el 
futbol sala ha estat el tema esco-
llit i el programa de lèxic seleccio-
nat ha estat elaborat pel Centre de 
Normalització Lingüística del Va-
llès Oriental i el consistori calderí, 
conjuntament amb el TERMCAT. 



Del 04 al 17 de juny de 2019   calderí / #49 ACTUALITAT | 07

Una de les set piscines amb què compta l’Espai Cel, la nova proposta lúdica termal del Grup Victòria . > Q. PaSCUal 

Espai CEL opta a un premi internacional

La nova aventura termal del Grup 
Victòria de Caldes de Montbui, 
l’Espai CEL, ha estat seleccionat 
com a finalista en els Internati-
onal Hotel & Property Awards 
2019, en la categoria Spa/Hotel 
Spa Awards. 
Aquests guardons de caràcter 
mundial han reconegut el treball 
arquitectònic del nou centre ter-
mal i lúdic, situat a l’Hotel Bal-
neari Termes Victòria de Caldes. 
El projecte va ser dissenyat per 
Maria Almirall, del despatx d’ar-

EmPREsA | FINALIsTA sALUT | TAbAC

explica Jordi Anglí, director ge-
neral del Grup Victòria. 
Al llarg d’aquesta setmana, els 
professionals del sector de l’ar-
quitectura i el disseny poden 
votar, a través del web dels pre-
mis, el projecte que més els con-
venci dels seleccionats com a fi-
nalistes, com és el cas de l’Espai 
CEL. Els guanyadors seran final-
ment anunciats durant la cerimò-
nia de lliurament de premis del 
pròxim 28 de juny al Grand Hotel 
Quisisana de Capri. 

quitectes Arquetipus, i es carac-
teritza per haver convertit els di-
pòsits d’aigua termal del segle 
XVIII en set piscines de pedra 
i volta catalana. “Estem molt 
contents del reconeixement de 
l’obra arquitectònica d’Arqueti-
pus, que des del primer moment 
ens van sorprendre amb un pro-
jecte fascinant per recuperar 
els antics dipòsits termals, que 
des del segle XVIII es feien ser-
vir per refredar l’aigua termal 
del Balneari Termes Victòria”, 

el nou centre termal és finalista en la categoria Spa/Hotel Spa awards 

Caldes de Montbui s’ha adherit, un any més, a la celebració de la campa-
nya amb motiu del Dia Mundial sense Tabac, que té lloc cada 31 de maig 
arreu del món. Al llarg de la setmana passada, el Centre d’Atenció Pri-
mària Joan Mirambell i Folch va instal·lar una taula informativa al seu 
vestíbul per apropar a la població un recull d’informació i recursos que 
faciliten allunyar-se del tabac i dels seus efectes nocius per a la salut. 
Del 27 al 31 de maig, els usuaris del CAP de Caldes van poder consultar 
aquest material divulgatiu i també parlar-ne amb els professionals del 
centre de salut calderí. 

Demà, dimecres 5 de juny, Les Cases dels Mestres acolliran, a les 17 
hores, la xerrada “L’alimentació saludable en el període de la menopau-
sa”, dirigida per Marina Ojeda. L’Ajuntament de Caldes ha organitzat 
l’acte amb motiu de la celebració, el passat 28 de maig, del Dia Interna-
cional d’Acció per la Salut de les Dones, efemèride que, des del 1987, fo-
menta la difusió de l’estat de salut de les dones, les seves necessitats i 
demandes, i el compromís de les administracions per donar-hi resposta. 

sALUT | DONEs 

Taula informativa per deixar de fumar

Xerrada sobre nutrició i menopausa 
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quests darrers dies, 
passades les elecci-
ons i caminant pel 
carrer, alguns veïns 
i veïnes que se’ns 

apropen ens feliciten i ens diuen 
que ja es veia a venir que obtin-
dríem majoria absoluta una altra 
vegada. Alguns diuen que per la 
feina feta; d’altres, per continuïtat 
de projecte; d’altres, per veure com 
de bonic ha quedat el poble… i, sin-
cerament, nosaltres no ens ho vam 
creure fins que vam acabar el re-
compte de vots de l’última mesa la 
nit electoral. Vam lluitar fins a l’úl-
tim vot durant la campanya elec-
toral, però el més important no 
va ser la campanya de 15 dies. La 
feina feta durant els quatre anys 
que hem estat al govern ha estat, 
realment, el que creiem que ens ha 
fet tornar a assaborir la victòria. 

Assolir una altra vegada majoria 
absoluta amb nou regidors, 4.113 
vots i un percentatge de vot del 
49,02% ha estat increïble! Us volem 
donar les gràcies, molt sincera-
ment, per la confiança dipositada 
en el nou candidat, Isidre Pineda, 
i també per premiar la feina que 
ha fet al llarg d’aquests dotze anys 
en Jordi Solé i el seu equip. De fet, 
aquests resultats municipals són 
els millors de la història d’ERC a 
Caldes en nombre de vots i el segon 
millor resultat en percentatge de 
vots: el primer va ser un 50,48%, 
l’any 2011(3.312 vots). Seguint amb 
els resultats, pel que fa a les elec-
cions europees, a Caldes també ha 
guanyat ERC amb 1.880 vots i un 
percentatge de vot del 31,03%. 

Ara, hem de mirar endavant i ens 
sentim molt feliços i contents, amb 
els ànims renovats i, al mateix 
temps, amb un gran pes a sobre, 
el de la responsabilitat. La respon-
sabilitat de saber que els nostres 
veïns ens han fet confiança una 
altra vegada i que, per ells i per 
nosaltres mateixos, no els podem 
ni volem decebre. Sabem que això 
és difícil, i que mai plou al gust de 
tothom, però una cosa podem as-
segurar, i és que sempre farem la 
nostra feina el millor que sapiguem 
com a servidors públics, per inten-
tar que Caldes sigui un poble per 
ser feliç. 

ràcies, moltes grà-
cies a totes les per-
sones que heu di-
positat la vostra 
confiança en el PSC, 

tant a les eleccions locals com a les 
europees i a les generals. Gràcies 
a tots i totes vosaltres, hem acon-
seguit reforçar el projecte pro-
gressista arreu, també aquí a Cal-
des. Hem aconseguit situar el PSC 
com a segona força a l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui, liderarem 
l’oposició amb ganes i il·lusió i 
entraran com a regidors durant 
aquesta legislatura els companys 
Carla Millán, Xavi Moreno i Ar-
mando Cañizares. 

Tres persones que des d’ara 
mateix estan treballant per fer 
possible el Caldes que vols, de 
forma propositiva, justa i propera. 
Un equip que des del primer segon 
es vol posar a disposició de la 
ciutadania, de les entitats, dels 
col·lectius... És per això que des de 
l’inici del mandat estarem visitant 
entitats i associacions de veïns, i 
reunint-nos amb tothom que ens 
ho sol·liciti, per poder ser la vostra 
veu a l’Ajuntament!

Però aquest projecte de la gent 
com tu no s’acaba amb unes 
eleccions. No volem que aquesta 
feina, aquesta il·lusió i aquesta 
empenta que hem posat per 
les eleccions s’acabi aquí. I per 
això us necessitem a tots i totes 
vosaltres! Necessitem els calderins 
i calderines per fer el nostre 
projecte més proper a tots els 
barris, a tots els sectors i a totes les 
edats! És per això que us animem 
a apropar-vos tant al nostre partit 
com als nostres regidors, per posar 
el vostre granet de sorra per fer de 
Caldes un lloc millor! 

Si tu també vols afiliar-te o 
simplement col·laborar amb les 
teves propostes ens pots escriure 
a caldesdemontbui@socialistes.cat 
Anima-t’hi!

n nom del nostre 
grup, volem felicitar  
el Sr. Isidre Pineda, 
felicitació que fem 
extensiva a la seva 

formació política, pels bons resul-
tats obtinguts en aquestes elecci-
ons. Felicitacions també a la resta 
de regidors i regidores que assu-
meixen la condició de servidors pú-
blics, ja sigui des del govern o des 
de l’oposició. 

També volem expressar el nostre 
agraïment als regidors i regidores 
sortints de totes les formacions po-
lítiques, per la tasca que han realit-
zat els darrers anys i que se suma ja 
a la història del nostre poble.

GRÀCIES a totes aquelles persones 
que ens varen votar el passat 26 de 
maig, ja que ens han permès créixer 
tant amb vots com en percentatge 
respecte de les eleccions municipals 
del 2015, cosa que ens permet seguir 
tenint representació a l’Ajuntament. 

Durant quatre anys hem treballat 
des de l’oposició amb voluntat de 
servei, al costat dels veïns i amb 
el suport dels treballadors munici-
pals; hem realitzat la nostra tasca 
amb rigor i exigència; han estat 
quatre anys no exempts de dificul-
tats, però plens d’il·lusió; hem fet 
una oposició responsable i realista; 
amb Montserrat Romano al capda-
vant, hem estat valents a l’hora de 
prendre accions necessàries i ac-
tuar amb honestedat.

Fruit dels bons resultats obtin-
guts, ens veiem amb l’empenta i la 
il·lusió de seguir sent una oposició 
activa, centrada en les coses que a 
tots ens importen i que tots neces-
sitem, coses que compartim i en 
les quals, de vegades, cal aparcar 
el color ideològic; parlem d’asfalt 
de carrers i voreres, de la neteja, 
de les ajudes socials perquè arribin 
als qui les necessiten i mereixen, 
de les millores de seguretat, dels 
espais municipals, de les escoles 
bressol i de replantejar la cultura 
del civisme i el respecte per a totes 
i tots. És una tasca contínua que 
mereix tots els nostres esforços.

Sabrem estar a l’altura de la res-
ponsabilitat que ens heu atorgat: 
gràcies.

ERC Caldes de Montbui PSC Caldes de Montbui PPC Caldes de Montbui

A G E

Gràcies per la 
confiança i farem 
de Caldes un poble 
per ser feliç

Entra amb 
nosaltres a 
l’Ajuntament! Gràcies!

Edició: ielou Comunicació, S.l. Han col·laborat: Jordi rius, ivette Hijano, Mireia Clapers, Carles Martínez, albert San andrés, Quim Pascual (fotografia) 
i Jordi Serra (fotografia) Direcció d’art i maquetació: disseny&rauxa, S.l. Correcció de català: Jordi Jové  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

é, ja ha passat la 
campanya electoral 
i les esperades elec-
cions. Aquests dar-
rers temps han estat 

molt intensos. Hem passat de con-
córrer com a confluència en la pas-
sada legislatura a fer-ho en solita-
ri. Això ha suposat un gran repte. 
Hem hagut de redimensionar-nos 
i treballar molt.

L’assemblea popular i oberta de la 
CUP és l’eix motor i sobirà on es 
prenen totes les decisions impor-
tants que ens han portat fins aquí. 
Actualment, aquesta assemblea 
es nodreix d’un grup important de 
persones de diverses generacions i 
que és molt heterogeni, però coinci-
dim en principis fonamentals d’en-
tendre l’organització col·lectiva.

El diàleg, el debat, prioritzant les 
decisions consensuades, formen 
part del funcionament bàsic de 
l’assemblea i el sentit comú és el 
nostre horitzó. Serà dins d’aques-
tes assemblees on es prendran les 
decisions que han de defensar les 
nostres regidores a l’Ajuntament. 
El repte és molt gran, davant d’un 
govern amb majoria absoluta i amb 
una manera de fer política que no 
compartim en general. Som cons-
cients de les responsabilitats que 
assumim i les prenem amb força i 
optimisme. La confiança que ha di-
positat en nosaltres una part im-
portant de les veïnes de Caldes ens 
dona energia per consolidar el nos-
tre projecte, que està en perma-
nent construcció, però que té uns 
fonaments molt sòlids.

Estem molt agraïdes a totes les 
persones que heu confiat en nosal-
tres i us convidem a participar de 
les nostres assemblees. Perquè al 
poble que volem, hi governa la gent.

CUP - Caldes

B
Agraïments

rimer de tot, volem 
felicitar ERC pels 
grans resultats ob-
tinguts en les elec-
cions municipals. 

La gent ha tornat a fer confiança a 
un projecte consolidat atorgant, de 
nou, un govern amb majoria abso-
luta. Des de JxCat no en podem fer 
una lectura positiva. El nostre ob-
jectiu era aconseguir trencar aques-
ta majoria per poder contraposar 
projectes, idees i punts de vista. 
Creiem que el diàleg i el pacte són 
la base per realitzar una acció políti-
ca transversal i integradora, i aques-
ta situació no és òptima per fer-ho.

Dit això, nosaltres treballarem in-
tensament per aconseguir desple-
gar el nostre projecte. Tot i la di-
ficultat que implica una majoria, 
serem proactius. Parlarem amb la 
gent, escoltarem les seves deman-
des i intentarem solucionar-les mit-
jançant l’acord. Un exemple clar és 
haver aconseguit desencallar les 
millores a la carretera C-59. Des de 
l’oposició, el nostre treball ha per-
mès arribar a un acord amb la Ge-
neralitat per eliminar els embussos 
a la rotonda de Palau (obra ja licita-
da de 710.000 €) i tenir el compro-
mís ferm per fer el pas soterrat del 
cementiri (pendent de licitar). El 
cost d’aquesta obra serà assumit ín-
tegrament per la Diputació (igual 
que el pas soterrat de la Borda). 

I, com a partit a l’oposició, també 
vigilarem l’acció de govern i infor-
marem diligentment del que passa 
al consistori. Aprofitem aquestes 
línies per informar que la Genera-
litat “vigilarà amb lupa” les inver-
sions que es facin a Caldes els pro-
pers dos anys. I això es deu al fet 
que l’Ajuntament ha incomplert 
dues de les normatives d’estabilitat 
pressupostària el darrer any. D’al-
tra banda, volem explicar-vos que, 
de les 150 places del pàrquing, 100 
es destinaran a lloguer. Ens pre-
guntem què passarà quan no dis-
posem dels espais privats cedits 
actualment per a aparcament. On 
posarem els 75 cotxes dels aparca-
ments del c. Escoles Pies? I els 80 
del c. Raval Canyelles? 

I no volem acabar aquest text sense 
donar les gràcies a totes les perso-
nes que ens van votar. Sense vos-
altres no podríem intentar desen-
volupar el nostre projecte per al 
municipi. Un projecte que busca 
aconseguir un poble culturalment 
ric i socialment just. I ens esforça-
rem perquè aquest projecte us l’aca-
beu sentint vostre. De tots i totes. 

Junts x Cat - Caldes de Montbui

P
Abordant el futur
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No passa gaire sovint que es pugui 
veure ballar sardanes sota la pluja. 
Però sí que es podrà dir que s’ha 
vist a Caldes de Montbui. Així va 
ser dissabte passat, dia 25 de maig 
de 2019, durant l’Aplec de Sarda-
nes de la nostra vila. La Junta de 
l’Agrupació va esperar fins a dar-
rera hora per decidir, finalment, 
no moure la ubicació de l’Aplec del 
Parc de l’Estació al Pavelló cedit 
per l’Ajuntament. Però al llarg de 
la tarda vàrem tenir estones de tot, 
de sol, de vent, de pluja...
I malgrat la pluja, socis de l’Agrupa-
ció i amics de Caldes es van atrevir 

Dins la “societat de consum” s’hi tro-
ben casos d’allò més curiosos pel que 
fa als envasos alimentaris i que aquí 
em proposo comentar com la gran 
contradicció que és.
La gota que ha fet vessar el got 
d’aquest tema que sempre m’ha pre-
ocupat, i que m’anima a seguir es-
crivint, ha estat la presentació d’un 
producte tan nimi com els coneguts 
“picatostes” (daus de pa torrat) enva-
sats en una bossa de plàstic (em sem-
bla que els entesos en diuen de tres 
capes) oportunament segellada.
Això em du a explicar una anècdota 
referida en un diari en què una jove in-
crepa una àvia que, distretament, ha 
llençat una ampolla de vidre al conte-
nidor equivocat. Aquesta, davant la 
reconvenció, es disculpa i explica a la 
jove... “és que, saps, ‘nena’, quan jo era 
jove, només es llençava el que ara en 
dieu orgànic, perquè: l’aigua es bevia 
de l’aixeta; la llet, l’oli o el vi, per exem-
ple, s’anaven a comprar amb el reci-
pient adient, lletera, oliera, ampolla o 
garrafa; els productes sòlids ens eren 
embolicats en paper tractat o no, se-
gons de què es tractés; el mateix pas-
sava amb la carn o el peix”. Després 
del que he explicat podràs entendre 
més bé la meva confusió i que això del 
reciclatge em vingui una mica gran.
Tornant al començament, aquesta 
societat ens fa responsables d’aquest 

desgavell a nosaltres, els usuaris, obli-
dant que el focus del problema rau en 
el fabricant, preparador o manipula-
dor dels aliments siguin sòlids o lí-
quids. És evident que tot plegat no és 
tan simple, i que hi ha molts produc-
tes que requereixen un envàs especí-
fic, però si el repetit problema s’enfo-
qués des del principi, potser l’efecte 
no fora el mateix que escopir al cel.
Avui, si fos més jove (em podeu copi-
ar la idea), m’agradaria provar sort 
comercial amb una botiga de les que 
abans en deien “colmado”, on tot el 
que es dispensés es fes com en la nos-
tra infantesa, degudament embolicat.
Bé, amb l’aportació d’aquest petit 
gra de sorra, a part de seguir re-
ciclant com manen els cànons, vi-
gilant de no equivocar-nos de con-
tenidor, hauré netejat una mica la 
consciència com a usuari, que no 
com a fabricant/distribuïdor.
Un cop més, segueixen les gràcies 
per llegir-me.

Los dos besos de 
Josep Rull

Ballant sota la pluja

Reciclatge
mal entès?                              

Fe d’errates

> Pepe Beunza Vázquez

> Agrupació sardanista Calderina

> Domènec sánchez Riera

De todas las situaciones surrealis-
tas que vimos en la constitución del 
Congreso de los diputados de Ma-
drid, la de los dos besos que el conse-
ller y preso político Josep Rull le dio 
a Inés Arrimadas nos dejó descon-
certados y nos obliga a la reflexión.
Si le hubiera dado dos tortazos, 
todos lo hubiéramos entendido y 
no haría falta ninguna explicación, 
pero le dio dos besos. 
Inés Arrimadas es una de las per-
sonas que más discursos de odio ha 
realizado contra los presos políticos 
catalanes, sin pizca de compasión ni 
empatía. Y no solo discursos, sino 
acciones vandálicas de destrucción 
de símbolos para la libertad de los 
presos y también actos de provoca-
ción cruel en zonas donde son muy 
queridos, buscando una respuesta 
violenta que milagrosamente nunca 
ha conseguido.
Hay que recordar continuamente 
que el delito cometido ha sido orga-
nizar un referéndum, lo que debería 
ser práctica habitual y protegida en 
una democracia. Ese es el delito que 
tanto odio inspira a Inés Arrimadas. 
Y Josep Rull le da dos besos después 
de pasar año y medio preso y antes 
de volver a la cárcel. Así empezamos 
a entender lo que es la noviolencia 
de la que tanto hablamos, y es que 
seguimos siendo aprendices de no-

violencia como decía Gonzalo Arias 
mientras otros como Josep Rull em-
piezan a ser maestros. 
Ese gesto, esa grandeza, nos digni-
fica y, lo que es mejor, nos asegura 
la victoria porque con estos dirigen-
tes la república catalana será, segu-
ro, una realidad. Hay que creer que el 
amor, más pronto o más tarde, vence 
al odio, pero el amor no es una teoría 
sino una práctica, y con esa prácti-
ca debemos conseguir su liberación.
Hay que recordarlos continuamen-
te, hay que reivindicarlos y pronto 
poderles dar un abrazo en libertad. 
Eso es trabajo de todos, igual que 
la dignidad.

a sortir de casa per acompanyar-nos 
en aquesta celebració. I malgrat la 
pluja, amics sardanistes de la roda-
lia van gosar ballar-hi a sota i també 
sota el paraigua. Malgrat la pluja, 
les cobles Marinada i Sant Jordi 
- Ciutat de Barcelona, dues de les 
millors del moment, van seguir re-
filant les notes de les partitures, tot 
acceptant de fer-ho sota les carpes 
facilitades pel Centre Excursionis-
ta de Caldes de Montbui. Malgrat 
la pluja, es van fer quatre rotllanes 
pel concurs de colles improvisades, 
les quals van rebre un obsequi per 
la seva participació. Feina compli-
cada per als membres del jurat, ja 
que totes van estar molt igualades.
Finalment, amb el sol traient el 
nas per darrere els núvols, es van 
repartir els premis i es van fer 
els darrers sortejos. Els números 
premiats van ser 3220, 3000, 3385, 
3598, 3001, 3789, 3254 i 3319, i es 
van lliurar allà mateix.
L’Agrupació Sardanista Calderina 
vol donar el seu agraïment a tots 
els col·laboradors de l’Aplec de Sar-
danes: Rosàs Ca l’Amàlia, Trescal-
des, Serrat Expert, Òptica Roser, 
La Jijonenca, Stage-Tot Música, 
Administració de Loteries Núm. 
1 “Les Termes”, Espai Cel, Jaume 
Coll, El Celler, Puntades, Renault - 
J. Torrents Pocull SL, La Vallesa-
na, Balneari Broquetes, l’Electra, 
Samplast, Aneto, Ajuntament de 
Caldes de Montbui, Departament 
de Cultura de la Generalitat de Ca-
talunya, Confederació Sardanista 
de Catalunya, Diputació de Barce-
lona i CASCB

En el Calderí del dimarts 21 de maig, 
en la notícia titulada “Aparcament 
gratuït per a la clientela”, es va pu-
blicar que: “...la nova iniciativa pre-
tén incentivar les visites de com-
pradors i compradores de fora del 
municipi, amb vehicles que no pa-
guen la ITV a Caldes de Montbui”. 
El nom correcte de l’impost dels ve-
hicles és ITVM.
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Fins al 9 de juny es pot visitar a la Cooperativa 70 l’ex-
posició “25 anys sense fronteres”, una mostra fotogrà-
fica de la feina que fa l’ONG Pallassos Sense Fronteres 
arreu del món. Fa 25 anys que els nassos vermells i les 
sabates gegants van realitzar la seva primera actuació. 
Són artistes que fan les seves dinàmiques al voltant de la 
comicitat del pallasso o de la pallassa, o són pallassos o 

pallasses amb espectacles i gags propis, i amb recursos 
per improvisar o adaptar els seus treballs als contextos 
que es troben. L’organització, nascuda a Sant Esteve de 
Palautordera (Montseny), ha fet 443 expedicions a més 
de 100 països, més de 7.000 actuacions i uns 1.800 artis-
tes han actuat davant de més de dos milions de persones 
afectades per conflictes bèl·lics o catàstrofes naturals.

25 anys sense fronteres

rauxa i disbauxa en l’entrega de premis més nombrosa del festival de teatre amateur calderí

“Deixeu-me un tenor” 
com a millor obra

PREmIs | TACA’M

a 31a edició del festival de te-
atre amateur de Caldes de 
Montbui, el Taca’m, va tan-
car el concurs amb un sopar 
i la posterior entrega de pre-

mis a la Sala Noble de Can Rius, aquest 
dissabte passat. Deixeu-me un tenor, del 
Grup de Teatre Amics de les Arts de Ter-
rassa, va ser la gran triomfadora de la 
jornada amb el premi a la millor obra.

El vespre de dissabte tot estava a 
punt per a l’entrega de premis a Can Rius, 
on més d’un centenar d’assistents, la ma-
joria participants en el concurs teatral, va 
gaudir del sopar de germanor previ a l’en-
trega dels premis. Entre els participants, 
les 48 nominacions d’aquesta edició, una 
de les més nombroses segons els organit-
zadors, que es nodria d’anteriors guanya-
dors del festival i amb una aposta general 
d’actualització de clàssics del gènere amb 
Roja Selene, Dotze sense pietat o El florido 
pensil com a màxims exponents. 

En aquesta edició, de les 70 com-
panyies presentades, vuit van ser final-
ment les escollides per representar en 
el concurs, que durant la tarda dels diu-
menges del 3 de febrer al 24 de març van 
omplir la sala de l’escola d’arts escèni-
ques de l’Stage al carrer Folch i Torres, 
nou escenari del festival a l’espera de la 
conclusió de les obres de millora del te-
atre de l’Ateneu, entitat organitzadora.

Aquesta ha estat una edició en què 
el públic assistent ha crescut fins a supe-
rar el centenar de persones en la majoria 
de les actuacions i on es comptabilitzen 
una xifra total de més de 800 especta-
dors. La puntuació popular també ha 
vist augmentada la xifra, amb valoraci-
ons més altes en l’edició d’enguany, que ha 
arribat al 9,4 de la millor obra presentada.

Com no podia ser d’una altra mane-
ra, l’entrega va començar amb un show 
teatral, que va rememorar èpoques es-
colars passades, abans d’iniciar el lliura-
ment dels premis, en què Cori Muntada 
(Les regles del joc) i Enric Castañé (Dei-
xeu-me un tenor) es van emportar la ce-
ràmica a la millor interpretació femeni-
na i masculina, respectivament.

Els van seguir Mercè Coll (Dei-
xeu-me un tenor) i Salvador Cormand 
(El florido pensil) com a millors actors 
secundaris, abans de conèixer el premi 
a la votació popular, que es va emportar 
Losers del grup Tàndem de Santa Perpè-
tua de Mogoda, per davant dels terras-
sencs de Fatalitats Teatre, que van ser 
segons amb Roja Selene –obra adapta-
da de Bodas de Sangre de Lorca– i Dotze 
sense pietat de Reginald Rose, interpre-
tada pel Grup Teatral de Sant Hipòlit.

En una de les sorpreses de la nit, 
l’actriu i cantant Laia López va posar 
la pell de gallina als assistents amb la 
interpretació d’un fragment de l’obra 
Otel·lo de William Shakespeare, acom-
panyada al piano pel jove virtuós Ri-
card Martí.

L
Albert san Andrés

Amb els premis als apartats tèc-
nics entregats, la companyia Rossegall 
(Vilanova i la Geltrú) va pujar a l’esce-
nari per recollir el premi especial del 
jurat per Curs avançat de pintura ràpi-
da, moments després d’una demostra-
ció còmica del que significa l’art per 
part dels conductors del programa. Els 
moments de rialla i festa van ser la tò-
nica durant l’entrega de premis, amb 
un públic entregat i participatiu que 
va fer curta l’hora i mitja de l’entrega.

Ben entrada la nit calderina, es 
va desvetllar el secret millor guardat 
de la jornada, el nom de l’obra guanya-
dora d’aquesta edició. Es va imposar 
Deixeu-me un tenor d’entre les cinc no-
minades, per davant de Losers i Les re-
gles del joc de Pam Teatre, i els premis 

els van entregar l’alcalde en funcions, 
Jordi Solé; el primer tinent d’alcalde, 
Isidre Pineda, i Pep Morella, president 
de la Federació d’Ateneus de Catalunya.

El colofó de la festa teatral va arri-
bar amb la veu d’Hecatombe, una balla-
rina drag capaç de fer agenollar Solé i Pi-
neda per l’entrega d’un premi inventat  
–fet d’una piruleta amb forma de cor– i fer 
ballar els assistents amb una versió adap-
tada de l’“YMCA” dels Village People.

“Moltíssims grups de teatre han 
passat per aquest concurs durant la 
seva existència, cosa que d’alguna ma-
nera ha convertit Caldes en un punt de 
trobada del teatre amateur”, va asse-
nyalar Solé en el seu discurs, mentre que 
Morella va agrair la presència i va felici-
tar els organitzadors d’un concurs “con-

solidat” en què s’està fent “molt bona 
feina”, ja que es necessita “ateneus, as-
sociacions i grups de teatre, perquè 
són el motor d’aquest país”.

D’altra banda, Jaume Pieres, pre-
sident d’El Centre, Ateneu Democrà-
tic i Progressista, va remarcar que 
“és la festa dels grups de teatre” on 
“s’ho passen bé, tenen nervis i surt 
tot bé”. Un acte “comunitari” l’edició 
d’enguany del qual serà difícil de supe-
rar. Pieres va afegir que “s’ha de tre-
ballar cada dia” perquè cada concurs 
“té una idiosincràsia i una perspecti-
va que comença donant el jurat quan 
escull. Això garanteix una qualitat, 
que no deixa de ser la realitat d’un 
país. Són grups molt consolidats i ju-
guem sobre segur perquè surti bé”.

‘Losers’ del 
grup Tàndem 
va emportar-
se el premi 
del públic, i es 
va imposar a 
‘Roja selene’ 
de Fatalitats 
Teatre i ‘Dotze 
sense pietat’ 
del GT sant 
Hipòlit

L’actriu i cantant drag-queen, Hecatombe, va ser capaç d’agenollar l’alcalde en funcions i al tinent d’alcalde a la part final de l’acte. > a. SaN aNdréS

fotogaleria a: www.Calderi.Cat
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Aquest any, l’edició de la Viatgete-
ca, l’activitat que promociona la Bi-
blioteca amb l’arribada de l’estiu, 
comptarà amb diferents activitats 
per oferir recursos a les persones 
interessades en la preparació de les 
vacances. S’oferiran espais i serveis 
amb material de viatges que inclou-
ran les darreres novetats en guies 
de viatges, amb més de 800 guies 
de ciutats i països d’arreu del món; 
revistes de turisme, geografia i fo-
tografia amb extensos reportatges 
sobre destinacions i rutes diverses; 
una guia en format digital, i el Punt 

TIC, un espai amb 7 ordinadors amb 
connexió a Internet o el web www.
viatgeteca.cat. Com a novetat, s’es-
trena el Viatgeteca Fest, un festival 
d’activitats amb el lema “Desfés els 
teus límits”. Els dies 11, 12 i 13 de juny 
s’han programat diverses activitats 
en què es convida a desfer els límits, 
ampliar-los, gaudir, escoltar i deba-
tre, amb el concepte de viatjar com 
a protagonista. Algunes de les acti-
vitats destacades són un safari foto-
gràfic per Caldes, una taula rodona, 
un taller infantil, un taller d’enqua-
dernació creativa o un tast de vins.

Fins al 14 de juny es pot visitar l’exposició dels alumnes 
més petits del Taller d’Art al vestíbul del Centre Cívic. 
Aquesta exposició recull les obres d’art que han creat els 
110 alumnes d’aquest curs i que s’han inspirat en l’expo-
sició “La cuina de Picasso”. El menjar és el fil conductor 
que ha servit d’inspiració als alumnes que tenen entre 
4 i 11 anys per utilitzar el color, les textures i la imagina-
ció. Una exhibició de plats i propostes gastronòmiques de 
paper, de ceràmica i de fotografia són les obres d’art que 
es poden veure en aquesta mostra. A partir d’aquest di-
vendres, 7 de juny, també es podrà veure l’exposició dels 
alumnes joves del Taller d’Art, que en aquest cas s’ubica-
rà a la Sala Delger a partir de les 19 hores i que comptarà 
amb les obres de 35 alumnes d’entre 12 i 17 anys també 
inspirades en l’obra de Picasso.

VIATGETECA | bIbLIOTECA DE CALDEs ExPosICIÓ | CENTRE CÍvIC

La viatgeteca Fest,
la novetat d’enguany 

s’inaugura la mostra 
infantil del Taller d’Art

CAsTELLERs | ACTuACIÓ

Diada de la Primavera 
dels Escaldats a Vic
El dissabte 25 de maig, els Escaldats es 
van desplaçar a Vic per fer la seva actu-
ació a la rambla del Carme, on es van tro-
bar amb les altres colles participants, els 
Sagals d’Osona, els Castellers de Berga i la 
Colla Jove de Barcelona. A partir de les 17 
hores es van aixecar els primers pilars, els 
Sagals en van fer dos de quatre i les altres 
colles, un de quatre cadascuna. Els Sagals 
van obrir la primera ronda descarregant 
un 3 de 8 que, tot i bellugar-se una mica, 
van descarregar sense problemes. A con-
tinuació la Jove de Barcelona va descar-
regar un 3 de 7 molt parat, i seguidament 
els Castellers de Berga van descarregar 
també aquesta construcció. Els Escaldats 
van descarregar un 3 de 6 amb agulla. A 
la segona ronda els Sagals van descarre-
gar una torre de set; la Jove de Barcelona, 
un 5 de 6, i els Castellers de Berga, un 3 de 
6 aixecat per sota. En el torn dels Escal-
dats, van descarregar un 4 de 6 amb agulla, 
que tot i no tenir la mida gaire quadrada 
van poder descarregar. Arribada la terce-
ra ronda, els Sagals van descarregar, des-
prés de desmuntar un peu, un 7 de 7 molt 
parat. A continuació, tant la Jove de Barce-
lona com els Castellers de Berga van des-
carregar un 4 de 6 amb agulla, sense pro-
blemes. Els Escaldats van tancar l’última 
ronda i ho volien fer estrenant el primer 
4 de 7 de la temporada. Malgrat els dife-
rents tempteigs, al final va quedar en un 
intent desmuntat.
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després d’una temporada espectacular, els de duque hauran de remuntar al Catllar un 0-2 a la promoció d’ascens

CF Caldes: un any per a la història

El CF Caldes 2018-2019 dissabte a la tarda abans del partit contra El Catllar. > a. SaN aNdréS

FUTBoL | PROMOCIÓ D’AsCENs 

ot estava a punt per al CF 
Caldes aquest diumenge 
per l’assalt a la promoció 
a Primera Catalana. L’es-
tadi, ple a vessar; l’afició, 

convençuda del seu equip, i els jugadors, 
disposats a donar la sorpresa contra el 
CE El Catllar tarragoní, en una jornada 
històrica per al club blaugrana. Al da-
vant, però, un equip veterà i amb expe-
riència en categories superiors que va 
plantejar un partit defensiu i que va ano-
tar dos gols en les tres ocasions de perill 
que va tenir en els 90 minuts. Un resul-
tat que encara deixa una espurna d’espe-
rança en el partit de tornada (diumenge, 
12 hores) per als de José Luís Duque, que 
tot i el marcador no descarten la remun-
tada. El resultat –sigui el que sigui– no 
amagarà la gran temporada dels calde-
rins al grup 4 de Segona Catalana.

El tècnic del Caldes explicava a 
aquest mitjà a inicis de curs que “l’ob-
jectiu és mantenir-nos (…). Hauríem 
de sumar entre els 40 i els 50 punts, 
no crec que en sumem gaires més”, 
una predicció molt allunyada de la re-
alitat, ja que l’equip finalment ha sumat 
un total de 64 punts, i ha aconseguit la 
segona plaça en un dels grups més po-
tents i competitius de Segona Catalana.

L’equip de Duque s’ha convertit 
en la revelació de la Lliga juntament 
amb el CF Parets, campió i ascendit a 
Primera Catalana. Els dos conjunts del 
Vallès Oriental han ocupat les dues pla-
ces que donen accés a la divisió més 
alta del futbol català, i els calderins han 
estat l’equip que ha discutit el títol als 
de Parets fins a l’última jornada.

I és que l’esprint final, amb 10 vic-
tòries consecutives, ha portat el Cal-
des de l’onzena posició a la segona, en 
una ratxa victoriosa que feia tempora-
des que no es veia a la categoria. Preci-
sament, l’última derrota va ser contra 
el campió de Lliga, abans de superar 
equips com Les Franqueses, Grame-
net o Sabadell B.

“La temporada és de 10, esporti-
vament i social. Vam crear un equip 
totalment desfet després de l’ascens 
a 2a Catalana, fent una plantilla amb 
l’objectiu d’aguantar la categoria, i 
finalment vam quedar a només tres 
punts de guanyar la Lliga”, va explicar 
Xavi Ortega, president del club.

T
Albert san Andrés

Amb el Municipal de les Crema-
des ple a vessar, els calderins buscaven 
posar la cirereta a la temporada, però 
es van trobar un equip compacte, vete-
rà i amb la intenció de marcar el tempo 
dels primers 90 minuts, amb una línia 
defensiva de cinc homes, amb pivot per 
davant, i un ritme on el joc interromput 
i pausat els beneficiava.

El Catllar d’Àlex González –un 
equip que l’any passat també militava 
a 3a Catalana, tot i tenir una àmplia ex-
periència a 1a– es va mostrar molt està-
tic des del primer minut, fent gala d’una 
gran veterania i buscant resoldre-ho 
tot al segon partit. Els de Tarragona, 
amb Raúl Vates com a màxim exponent  
–va debutar a 1a Divisió amb l’Espa-
nyol de Paco Flores la temporada 2001-
2002–, van aprofitar al màxim les op-
cions a la segona part, després d’una 
primera molt igualada. Dues contres 
servien per sentenciar el partit per 0-2 
amb gols d’Ismael Rojas (52’) i Vates 
(65’) en les úniques ocasions de la se-

gona part. Els de Duque, que van manar 
en la possessió en els últims 45 minuts, 
no van gaudir de cap premi, tot i les 
ocasions d’Adama Sissoko, Rubén Ruiz 
i Aitor Garcia.

“Són un equip ben plantat al 
camp, veterà i ben posicionat que 
saben a què juguen, i han vingut a 
aguantar el resultat. Potser no hem 
estat a l’altura del partit, ja que hem 
sortit al camp amb molts nervis i la 
pressió per l’eliminatòria. El nostre 
premi és jugar aquesta promoció i en-
cara queden 90 minuts”, va explicar 
Ortega, mentre que Duque va remar-
car que “ells han vingut a no perdre 
i els ha sortit bé. A la primera part 
hem estat bé i hem tingut ocasions, 
però durant els 90 minuts hem estat 
molt espessos amb la pilota, un àmbit 
que hem dominat bé últimament. El 
nerviosisme ens ha passat factura, 
però confiem en el partit de tornada. 
Hem de felicitar els jugadors perquè 
ho han donat tot”, mentre afegia que 

“feia 10 partits que no perdíem i veu-
re’t per darrere al marcador en una 
situació així ens ha afectat. Tot i això, 
ho hem intentant arribant a l’àrea”.

El tècnic, però, no descarta la re-
muntada, ja que “pensarem en nosal-
tres a la tornada. Posarem davanters 
per buscar l’àrea i que el partit sigui 
de molta transició per aprofitar les 
ocasions que tinguem i fer gols”.

D’altra banda, el jugador Albert 
Camí creu que “hem portat el con-
trol del partit, però la sensació d’una 
promoció que no hem jugat mai ens 
ha passat factura. Els gols a la sego-
na ens han passat factura, tot i que ti-
rant d’orgull hem sabut plantar cara”.

Aquest diumenge, el desenllaç a 
Tarragona, on el club està preparant 
un autobús per viure aquesta segona 
jornada històrica per al club (es pot 
reservar plaça al telèfon 938 667 594). 
Una temporada de somni per al CF 
Caldes que encara pot acabar amb un 
miracle. Per què no? 

Els nedadors més complerts del Vallès El touch de Caldes segueix en actiu
Arran dels resultats de la 5a edició del Trofeu de l’Ascensió, competició de 
natació que busca el/la nedador/a més complet en les categories prebenja-
mí, benjamí i aleví dels clubs de natació federats del Vallès Oriental, el CN 
Caldes s’ha posicionat, amb el CN Granollers, com el club amb el planter 
més ampli de nedadors més complets de la comarca. 16 calderins van pujar 
al podi en el marc del Trofeu d’enguany, celebrat el 25 de maig, en els 4 estils 
que es disputaven en la competició, i en les diferents categories d’edat i sexe.

Tot i finalitzar la temporada competitiva a la Lliga Catalana, el 
Rugby & Touch Caldes segueix practicant i millorant tècnica-
ment en la seva disciplina. Dissabte passat, quatre dels seus juga-
dors van participar en el I Torneig Internacional Ciutat de Sant 
Cugat, i el pròxim 15 de juny disputaran la Copa Catalana a Bar-
celona. L’equip calderí segueix amb els habituals entrenaments, 
cada dimecres fins al 24 de juliol, al Camp Municipal d’Esports.  

“La temporada 
és de 10, 
esportivament 
i social. Vam 
crear un equip 
amb l’objectiu 
d’aguantar 
la categoria, i 
finalment vam 
quedar a només 
tres punts de 
guanyar la Lliga”

Xavi Ortega,
president Cf 
Caldes
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Amb motiu del Dia Mundial de la 
Hiperglicinèmia no cetòsica, una 
malaltia degenerativa considera-
da minoritària que pateix el cal-
derí Pol Molinos, el seu pare, Tony 
Molinos, va superar el gran repte 
de recorre 500 km en només 5 dies. 
Del 28 d’abril al 2 de maig, Moli-
nos va recorre 100 km en el decurs 
d’entre 20 i 22 hores diàries cami-
nant, fins a arribar als 500 quilò-
metres totals “en homenatge als 
500 casos que existeixen en el 
món de persones afectades per 
aquesta malaltia, com en Pol”, 
comentava el calderí. 
El repte es va dividir en cinc etapes 

El triatleta del CN Caldes, Jordi Torrejón, va fer un resultat excel-
lent en l’Ultraman de Granada, celebrada del 23 al 25 de maig, clas-
sificant-se en 5a posició d’un total de 28 participants. 
El triatleta de Caldes va finalitzar la dilatada prova de tres dies acon-
seguint ser Finisher, transcorreguts els difícils 515 quilòmetres en 27 
hores, 53 minuts i 35 segons.

REPTE | PROyECTOPOL

ULTRAmAn | CN CALDEs 

5 dies, 500 quilòmetres

Torrejón, a l’Ultratri 2019 de Granada

diferents, passant per localitats im-
portants pel projecte ‘ProyectoPol’ 
com Sabadell, Granollers, Cerve-
ra i Banyoles, i en moltes ocasions 
no va estar sol: “He comptat amb 
esportistes de nivell com Naiara 
González, Xavi Gálvez, Lidia Fer-
rer..., que m’han fet costat en els 
trams més difícils, i també amb 
amics com Joan Gasset, Lluís An-
durix, Adriana Tarré i Sònia Ro-
selló, que han estat el meu suport 
tècnic durant els cinc dies ”. 
Després de superar cada tram fent 
visible la malaltia, Molinos va arri-
bar a la plaça de la Font del Lleó, on 
l’esperaven centenars de persones. 

El Recam Làser acaba la temporada en 7a posició

El Recam Làser Caldes al complet, després de l’últim partit de la temporada, disputat a casa contra el Liceo, dissabte passat. >  M. CÀtedra 

Tony Molinos a l’arribada a Caldes 
després de superar el repte. > Cedida

HoQUEI | OK LLIGA   

la darrera jornada es va disputar dissabte passat, a casa, amb una derrota contra el deportivo liceo 

Blanqué equilibrava el marcador 3 a 3. 
De nou, Lamas marcava a favor dels ga-
llecs, i van seguir-lo Miras i Payero fins 
a arribar al final del duel amb el 3 a 6. 
Fent balanç d’aquesta temporada, 
l’equip calderí ha viscut més desencerts 
que victòries: en 30 jornades disputa-

des, 10 han estat amb marcadors favo-
rables, 6 han quedat en empats i 14 han 
estat derrotes. No obstant això, els cal-
derins s’han assegurat una posició mit-
jana en la classificació –el 7è lloc–, que 
permet als jugadors de Candami seguir 
disputant l’OK Lliga en el pròxim curs.

FUTsAL | DIvIsIÓ D’HONOR 

Final de temporada amb 2a i 3a posició
El passat 25 de maig, el futsal cal-
derí finalitzava la temporada dispu-
tant la 26a i última jornada de Lliga 
en la categoria de Divisió d’Honor. 
Després d’una llarga temporada 
amb nombrosos resultats favora-
bles i cert equilibri en la classifica-
ció, els equips sènior del CN Caldes 
–femení i masculí– han aconseguit 

la segona i tercera posició, respec-
tivament, i així mantenen la cate-
goria per a la següent temporada.  
El primer equip femení ha mantin-
gut la 2a posició i ha acumulat 58 
punts finals, després de sumar 18 
victòries, 4 derrotes i 4 empats en 
el decurs de les 26 jornades dispu-
tades. 

D’altra banda, el sènior masculí va 
acabar la temporada jugant el dar-
rer partit contra el Pineda de Mar, 
una difícil victòria que els va per-
metre intercanviar les posicions 
amb el rival. Els nois han sumat 17 
victòries, 7 derrotes i 2 empats en  
la temporada, i s’han classificat en 
3r lloc amb 53 punts. 

7a posició
i 39 punts sumats
pels de Caldes en 
la classificació final
de l’OK Lliga 

Dissabte passat, 1 de juny, el Recam 
Làser Caldes va clausurar la tempora-
da 2018-2019 a l’OK Lliga jugant des de 
la Torre Roja. El partit corresponent a 
la 30a i última jornada de Lliga estava 
previst contra el Deportivo Liceo, i tot 
i les intencions dels locals de finalitzar 
la temporada amb un triomf de presti-
gi i bon gust de boca de cara a l’afició, el 
Recam Làser Caldes va caure amb un 
marcador final de 3 a 6 contra el con-
trincant gallec. 
La nit de dissabte es preveia emotiva. A 
banda d’abaixar el teló a una temporada 
de grans moments com la 4a posició en 
el final de la primera volta o les semis de 
Copa, els calderins també acomiadarien 
alguns jugadors que han estat clau per 
al conjunt d’Eduard Candami, com Pol 
Galbas, Cesc Campor i Víctor Sierra, els 
quals no continuaran en el club la prò-
xima temporada. No obstant això, l’ini-
ci del duel es presentava favorable: una 
afició entregada i una plantilla quasi al 
complet després de recuperar en Roger i 
en Ferran, tot i faltar Xavi Rovira, el qual 
acumulava el primer cicle de blaves i es 
perdia el duel. 
Durant els primers minuts de joc, amb-
dós equips presentaven forces prou equi-
librades, i al minut 12 arribava la primera 
blava per a Edu Lamas i el gol del rival, 

a càrrec de Marc Coy. Dos minuts des-
prés, els calderins estrenaven el marca-
dor gràcies a Ferran Rosa, però Dava 
Torres recuperava la superioritat del vi-
sitant amb dos gols més abans del des-
cans. A la represa, Pol Galbas anotava 
el segon gol dels calderins i al minut 30 
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del 04 al 17 de juny del 2019
Exposicions

"25 anys sense fronteres", de 
Pallassos sense Fronteres. 
Fins al 9 de juny.
Lloc: L'Àgora d'APINDEP 
Cafeteria- Local social Coop70
Organitza: Cooperativa 70

“25 Imprescindibles”
Exposició-joc de llibres il·lustrats 
i àlbums per a infants. 
Fins al 10 de juny.
Exposició itinerant de la 
Diputació de barcelona
Lloc i org.: biblioteca de Caldes 

Treballs del curs d’infants del 
Taller d’Art manolo Hugué
Fins al 14 de juny.
Lloc: Centre Cívic i Cultural
Organitza: Taller d’Art Mpal. 
Manolo Hugué 

obres dels alumnes joves del 
Taller d’Art manolo Hugué: 
“La cuina de Picasso”. 
Del 7 al 15 de juny.
Lloc: sala Delger
Organitza: Taller d’Art Mpal. 
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 org.: Museu Thermalia 

  DIMARTS 04
08 h · DEIxALLERIA mÒBIL
Lloc: cantonada entre el carrer 
Montserrat i l’avinguda de Pi
i Margall
Organitza: Ajuntament de Caldes 

  DIMECRES 05
17 h · xERRADA
“L’alimentació saludable en 
la menopausa” a càrrec de 
Marina Ojeda Càmera, coach 
especialitzada en estil de vida 
saludable i benestar. Acte amb 
motiu del Dia Internacional 
d’Acció per la salut de les Dones, 
que es commemora el 28 de maig. 
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Ajuntament de Caldes 
Col.: Diputació de barcelona i 
Associació Cultural de la Dona

17.30 h · sToRY TImE
“Little Red Riding Hood” a 
càrrec d’Andrea Pavlich. Edat 
recomanada: de 3 a 8 anys.
Lloc: biblioteca de Caldes
Organitza: Cambridge school 
i la biblioteca de Caldes. 

19 h · ConFERÈnCIA
“Dotze anys de política municipal: 
perspectiva des de la ciència 
política” a càrrec de Jordi solé, 
llicenciat en ciències polítiques. 
Lloc: sala de Cuines de Can Rius
Org.: Aules d’Extensió universitària 

  DIJOUS 06
JoRnADA GAsTRonÒmICA 
DE LA CIRERA DE CALDEs 
DE monTBUI
Del 6 de juny al 6 de juliol
Cicle de sopars  concert als 
restaurants de Caldes.
Plats gastronòmics amb cireres.
Lloc: restaurants de Caldes
Organitza: Regidoria de Turisme 
de l’Ajuntament de Caldes

09.30 h · TALLER PER 
TRoBAR FEInA
“utilitza el teu smartphone en la 
recerca de feina”. Fer seguiment, 
presentar candidatures i mostrar 
perfils de formes diferents. 2a 
sessió l’11 de juny. Durada: 6 hores. 
Lloc: Club de Feina
Organitza: servei d’Ocupació 
(Ajuntament de Caldes)

10 h · EL V GRAn DICTAT – 
FUTBoL sALA 
Concurs de lèxic escolar, enguany 
dedicat a la disciplina del futbol sala. 
Participació de tots els alumnes de 5è 
de primària de les escoles de la vila. 
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: Oficina de Català de Caldes 

11 h · PoRTEs oBERTEs
visita guiada pel centre i xerrada 
informativa. Nova sessió a les 18 h. 
Lloc i organitza: Escola d’Adults 
Municipal El Roure Gros

20 h · ACTE PREsos PoLÍTICs
Música per la llibertat 
dels presos polítics.
Lloc: Plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes

20 h · ConFERÈnCIA
“Perspectiva d’una transformació. 
balanç de 12 anys d’alcaldia” a càrrec 
de Jordi solé, alcalde de Caldes
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: Ajuntament de Caldes 

21.30 h · soPARs ConCERT 
D’EsTIU
Nancy Whiskey band, música 
tradicional irlandesa. 
Lloc: av. Pi i Margall
Organitza: Ajuntament de Caldes 

  DIVENDRES 07
ToRnEIG EsCoLAR 
RosARIo sÁnCHEZ 
Els dies 7, 8 i 9 de juny. 

19 h · TALLER 
GAsTRonÒmIC
Aprendre a fer còctels, licors i 
tastets de cireres. En el marc de 
la Jornada Gastronòmica de les 
Cireres de Caldes de Montbui. 
Preu: 25 €. 
Reserves al 93 865 40 47.  
Lloc: Aula Taller del Robert de Nola 
Organitza: Robert de Nola i 
Ajuntament de Caldes 

19.30 h · RECITAL DE PoEsIA
Recital de poesia a tres veus: 
Jaume baigual, Jesús Pico 
Rebollo i Pedro Gómez, amb Pepe 
Hernández a la guitarra.
Lloc i org.: biblioteca de Caldes

20 h · ConCERT DE GUITARRA
A càrrec de berta Permanyer, 
exalumna de l’EMM Joan valls. 
Lloc i organitza: EMM Joan valls

21.30 h · soPARs ConCERT 
D’EsTIU
sultans of Funk, pop-rock. 
Lloc: El Pa Torrat
Organitza: Ajuntament de Caldes 

22.30 h · ConCERT
Concert de Constan Duet. 
Lloc i org.: Restaurant Robert de Nola 

  DISSABTE 08
CURs DE IoGA 
“Ioga especialitzat” càrrec de 
swamini Danda Ananda Jaya Ma, 
swamini Ajna vamadevananda i 
bhagavan. Ioga per a nens i nenes. 
Lloc i organitza: yoga Ashram 

12 h · Un ConTE AL sAC
Narració de contes per a petits 
lectors a càrrec d’un Conte al sac. 
Lloc i org.: biblioteca de Caldes

13 h · DInAR DE GERmAnoR
Dinar amb botifarra amb mongetes.
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació de Gent 
Gran l'Esplai

15.30 h · nATACIÓ
3a Fase Lliga Catalana
Lloc i organitza: CN Caldes 

16 h · RAL·LI D’AUToBUsos 
CLÀssICs BARCELonA- 
CALDEs DE monTBUI
Obertura de l’exposició 
d’autobusos clàssics a l’avinguda 
Maria Cristina de barcelona. 
Lloc: av. Maria Cristina de barcelona
Organitza: sagalés, Fundació 
TMb i l'ACRA

  DIUMENGE 09
10.30 h · RAL·LI D’AUToBUsos 
CLÀssICs BARCELonA- 
CALDEs DE monTBUI
Inici del recorregut. sortida del 
ral·li des de barcelona. Arribada a 
Caldes de Montbui cap a les 14 h.
Organitza: sagalés, Fundació 
TMb i l'ACRA

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

19 h · xERRADA
A càrrec de Martí boada
Lloc i organitza: El Centre, Ateneu 
Democràtic i Progressista 

  DIMARTS 11
08 h · AJUTs EsCoLEs 
BREssoL 
Inici del període per a la 
presentació de les sol·licituds 
dels ajuts econòmics per a 
l’assistència a les Escoles bressol 
Municipals i utilització del servei 
de menjador, fins a l’1 de juliol. 
Lloc: OAC
Organitza: Ajuntament de Caldes 

17.30 h · VIATGETECA FEsT
“safari per Caldes (Photowalk)” a 
càrrec del fotògraf Rafa Pérez, on es 
mostraran trucs per fer bones fotos.
Lloc i org.: biblioteca de Caldes 

19.30 h · VIATGETECA FEsT
Taula rodona “Per què viatgem”, 
trobada per dialogar i discutir, 
a càrrec de Fortià Carbonell, 
antropòleg i amant dels viatges. 
Emissió en directe per Ràdio Caldes. 
Lloc i org.: biblioteca de Caldes
Col·labora: Ràdio Caldes 

  DIMECRES 12
10.15 h · VIsITA A L'ARxIU 
HIsTÒRIC
Nova sessió dijous 13/06 a les 17.30 h
Lloc: Arxiu Històric Municipal
Organitza: Ajuntament de Caldes 

17 h · VIATGETECA FEsT
Taller infantil “Llibreta a la 
maleta! Diari de viatge”, a càrrec 
de Dolça Llibreta, i dirigit a nens i 
nenes a partir de 7 anys. 
Lloc i org.: biblioteca de Caldes

19.30 h · VIATGETECA FEsT
Taller d’adults: “Llibreta de 
viatge”, a càrrec de Dolça 
Llibreta. Taller d’iniciació a 
l’enquadernació creativa. Dirigit a 
joves i adults (a partir de 16 anys). 
Lloc i org.: biblioteca de Caldes

  DIJOUS 13
soRTIDA
Circuit cultural i turístic a 
Navarra, del 13 al 17 de juliol.
Org.: Assoc. de Gent Gran L’Esplai

17.30 h · VIATGETECA FEsT
“viatjar amb nens”, xerrada a 
càrrec de Cristina sirvente del 
blog: viajarconninos.blogspot.com. 
Lloc i org.: biblioteca de Caldes

18 h · AUDIÈnCIA PÚBLICA 
InFAnTIL
Lloc: sala de Plens de 
l’Ajuntament de Caldes
Organitza: Consell d’Infants

19.30 h · VIATGETECA FEsT
“viajar y volver para contarlo” 
a càrrec d’Alfons Rodríguez, 
realitzador documental.  
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

20.45 h · VIATGETECA FEsT
“Tast de vins: viatge per 
Catalunya per 5 DO catalanes”, a 
càrrec d’una experta sommelier. 
Lloc i org.: biblioteca de Caldes

21.30 h · soPARs ConCERT 
D’EsTIU
Combo del Conservatori de 
Música de Manresa, jazz i blues. 
Tast de vins a partir de les 19.30 h.
Lloc: El Robert de Nola 
Org.: Ajuntament de Caldes

  DIVENDRES 14
18 h · xERRADA
La recerca genealògica i les 
fonts documentals. A càrrec de 
l’Associació Pedreseca-Turisgen. 
En el marc del Dia Internacional 
dels Arxius.
Lloc: biblioteca de Caldes
Org.: Arxiu Municipal de Caldes 

18.30 h · CALDEsFLoR 
CoRPUs 2019
Inauguració de la Mostra Floral i 
celebració dels seus 20 anys.
Lloc d’inici: vila de Caldes
Finalitza: Casino de Caldes
Organitza: Acció Cívica Calderina 

  DISSABTE 15
12 h · PLE DE ConsTITUCIÓ 
DEL noU ConsIsToRI
Lloc i org.: Ajuntament de Caldes 

19 h · ConFERÈnCIA
“Els invulnerables, una mirada 
atenta a la realitat” a càrrec 
de sor Lucia Caram.
Lloc: sala Noble de Can Rius
Org.: Penya blaugrana Calderina i 
Federació de Penyes del vallès
Col·labora: Ajuntament de Caldes 

20 h · moTHER DRUm 
Lloc i organitza: Aikido sakaki

21.30 h · soPARs ConCERT 
D’EsTIU
Anna Esquius i Aran Tapias, duet 
amb veu del jazz, del soul i del R&b. 
Lloc: Restaurant El Remei 
Organitza: Ajuntament de Caldes 

22 h · ConCERT
Marc Ferrer Trio beat, Marian 
barahona & Paul Evans. 
Lloc i organitza: El Centre

  DIUMENGE 16
18 h · BALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: Coordinadora Gent Gran 

18.30 h · FEsTA CALDEsFLoR 
CoRPUs 2019
Acte de lliurament dels Premis 
del XX Concurs de Catifes Florals
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: Acció Cívica Calderina 

  DILLUNS 17
18.30 h · CURs
“Eines de gestió en línia i treball 
en xarxa”, a càrrec de Marc 
Alcaraz Díez de Fundesplai. 
Oferta formativa dins del Pla de 
formació 2019 per al foment de 
l’associacionisme i el voluntariat.
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Organitza: Ajuntament de Caldes 

19 h · CLUB DE LECTURA
Xerrada sobre l’obra: Gegants 
de gel de Joan benesiu. Amb la 
presència de l’autor. A càrrec de 
Ruth vilar, de Cos de Lletra.
Lloc i org.: biblioteca de Caldes
Col·labora: Lletres en viu
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Farmàcia Brunat
93 865 26 45 · C. folch i torres, 4
Farmàcia Codina
93 865 00 97 · C. forn, 5-7
Farmàcia La Rotonda
93 865 58 98 · Pl. lluís Companys, 4
Farmàcia Neus
93 862 21 93 · C. Santa teresa, 8
Farmàcia R.T. M.
93 865 41 46 · av. Pi i Margall, 36
Farmàcia Ruano
93 865 05 66 · C. Sabadell, 45
Farmàcia Tarruell
93 865 09 97 · C. Sant ramon, 7
  
farmàcies de guàrdia (de 22 a 00:30 h).  
a partir de les 22 h, acabat l’horari 
habitual de cada farmàcia, i en cas 
d’urgències farmacològiques, cal trucar 
a la Policia Municipal (t| 93 865 41 41). 
allà us informaran de la farmàcia de torn, 
que obrirà per prestar-vos el servei fins 
a les 00:30 h. a partir de les 00:30 h, el 
servei de guàrdia es deriva a la farmàcia 
Viñamata (c. Museu, 20; granollers).

DEFUNCIONS

1 de juny · 59 anys
MARÍA JOSÉ OLIVA IBÁÑEZ
30 de maig · 91 anys
ANDRÉS PEDRO  
AGUDO MONTENEGRO
24 de maig · 79 anys
JULIÁN GARCIA LEAL
23 de maig · 85 anys
MIGUEL SAMBRO LLOMBART
22 de maig · 87 anys
MIQUEL ROCA AVIA

“No tinguis por, estén 
la mà i acull l’aigua 
plena de llum d’aquest 
capvespre.” 

> Miquel Martí i Pol

La frase de la quinzena Mots encreuats

SOLUCIONS HORITZONTALS

Cesc Carceller  · director del Centre d’escacs Sant Cugat
Monitor d’escacs a edaMi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HORITZONTALS:  1. Rapinyaire. 2. Ventet suau. Ocell 
exotic de las família dels ràl-lids, de plomatge blau al cos i 
verd brillant a les ales. 3. Treball, especialmente prolongat. 
Metall precios. Consonant. 4. Cinc-cents romans. En 
sentit contrari, moresc. Gos.5. A l’inrevés, gangli. Cara del 
dau marcada amb un punt. 6. Deu egipci del sol. Vocal. 
Persona capaç de qualsevol acció baixa. 7. Grau moderat 
de aciditat. 8. Forma que revesteix el pronom reflexiu o 
recíproc de tercera persona. Part terminal del braç. El qui 
componía poesías i les cantava en les feste celebrats en 
l’antiga Grecia. 9. Estrés anglés. Punt cardinal. 10. Riu suïs. 
Eina per a cavar la terra. 

VERTICALS:  1. Sobralles del roldor. 2. Altar en què 
s’ofereixen sacrificis. Jacetà, jacetana. 3. Aliment, 
especialmente en sentit figurat. Pnut cardinal. Dos p 
amb bastó. 4. Vocal. Culminació o clímax de l’excitació 
sexual a les zones erògenes i genitals. 5. Emperador de 
l’ Imperi romà  que va a quemar Roma. Edifici destinat 
a servir d’habitació humana. 6. Vint-i-vuitena lletra de 
l’alfabet àrab. Arbust o arbret perennifoli de la família 
de les aquifoliàcies. Cavitat o depressió, especialmente 
orgànic. 7. En sentit contrari, ocell de la famíliadels 
anàstids. Desig, voluntat de fer alguna cosa. Deu romans. 
8. Doanr. A l’inrevés, Unitat monetària de la Unió Europea. 
La primera. 9. Forma prefixada del mot gr. oûs, otos, orella. 
Habitualment calurós. Cinc-cents romans. 10. Una p amb 
bastó. Moviment que fa una persona o un animal quan 
camina. Operador aeroportuarI.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TELÈFONS D’INTERÈS || Equipaments Municipals · ajuntament: 93 865 56 56 · Biblioteca Municipal: 93 862 67 56 · Centre Cívic i Cultural: 93 865 49 77 · espai Can rius: 93 865 41 40 · espai Jove el toc: 93 865 46 55 · 
Jutjat de Pau: 93 865 00 81 · oficina de turisme: 93 865 41 40 · oMiC: 93 865 45 30 || Serveis · Correus Caldes: 93 865 02 49 · taxis de Caldes: 93 865 18 17 · deixalleria: 93 744 21 21 || Comunicació · ràdio de Caldes: 93 
865 14 51 · tV Caldes: 93 865 46 73 · Calderí: 93 707 00 97 || Sanitat · ambulàncies: 902 23 20 22 · CaP: 93 865 41 25 · Creu roja: 93 865 10 01 · Urgències Mèdiques: 061 || Funeràries · Serveis funeraris torra: 93 865 41 45 
Serveis funeraris Santa Susanna (24 hores): 938 65 49 94 || Seguretat · emergències: 112 · Policia local: 93 865 41 41 · Mossos d’esquadra: 088 · Bombers de la generalitat: 012 · Bombers Voluntaris: 93 865 41 41

1. RAPINYADOR. 
2. ORA. EACAT. 3. LABOR. OR. P. 4. D. UROM. CA. 
5. OILGNAG. AS. 6. RA. A. TAUL. 7. ACESCENCIA. 
8. SE. MA. AEDE. 9. STRESS. N. 10. AAR. AIXADA. 
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Curiositats

“Les empreses no són 
independentistes, han de 

ser rendibles per poder 
donar valor a la societat”

J.
 S

e
r

r
a

· Per què vas decidir embarcar-te en 
la proposta d’Eines de País?
No estava al corrent de la candidatu-
ra ni del fet que hi hagués eleccions a 
la Cambra. Va ser pels assajos de Sant 
Antoni, on la Roser Xalabarder em va 
convidar a anar a una reunió de la can-
didatura perquè necessitaven dones 
empresàries. Hi vaig anar amb la idea 
d’anar a escoltar. Em va agradar la inici-
ativa i vaig pensar que era una estratè-
gia molt encertada. La idea de guanyar 
les cambres a través d’una candidatu-
ra independentista em va semblar que 
podia ser de gran ajuda per quan tin-
guem la república a punt, perquè un dia 
arribarà i cal estar preparats.

· Al ple de la Cambra representes el 
sector del metall?
El Pere Barrios i jo ens dividim el sec-
tor del metall. A grans trets podríem 
dir que ell representa les empreses que 
fabriquen productes metàl·lics, men-
tre que jo represento les empreses que 
subministren la maquinària o solucions 
diverses per ajudar a fabricar en el sec-
tor del metall. El meu compromís pel 
nostre sector és la formació. El sector 
metal·lúrgic és un sector industrial on 
es necessiten enginyers per a segons 
quins càrrecs, però també tècnics molt 
ben formats tant per fer funcionar la 
maquinària com per mantenir-la en 
bon estat i optimitzar la inversió que 
això significa. Avui dia és complicat 

trobar bons professionals tècnics i 
que estiguin al dia de la tecnologia. 
També ha desaparegut la figura de 
l’aprenent, tan necessària.

· En algun moment pensàveu que 
podríeu guanyar?
Pensàvem que si guanyàvem 10 re-
presentants ja era un bon resultat, 
i si en guanyàvem 20, era extraor-
dinari. I en vam guanyar 31!

· Compartiràs cadira amb l’actor 
i empresari Joel Joan?
En Joel Joan ha delegat la seva ca-
dira. Al final, qui s’acaba quedant a 
la Cambra és l’empresa. Per tant, 
l’empresa del Joel Joan és a la 
Cambra però la persona que la re-
presentarà és algú a qui ell ha dele-
gat confiança i que sap que porta-
rà a terme les accions que ell faria.

· Les empreses de les cambres 
han de ser independentistes?
Les empreses no són independentis-
tes, la seva missió és ser útils i ren-
dibles en el temps per poder donar 
el valor que es proposen a la socie-
tat. La gent que hi treballa s’hi ha 
de poder guanyar la vida. Poden 
ser independentistes els seus di-
rigents i poden enfocar la seva di-
recció segons els seus interessos de 
país, però sense perdre mai de vista 
quina és la missió de l’empresa. Fent 
aquest símil amb la Cambra, la nos-
tra missió és la de posar-nos a tre-

ballar fort, refer-la i reorganitzar-la 
per ajudar i enfortir el teixit empre-
sarial català i fer de Catalunya un 
dels països més rics d’Europa.

· Hi ha la sensació dins de l’em-
presariat que des de la Cambra 
no es fan prou coses?
Sí. Però en canvi fa molta formació a 
professionals i empreses. Pel que he 
vist, es mou molt a nivell europeu i 
ajuda a nivell internacional a expor-
tar. La cap d’aquesta àrea de la Cam-
bra em va dir que els empresaris no 
responem a les ofertes que ens fan 
ni aprofitem els ajuts, suposadament 
perquè el petit empresari té molta 
feina i el dia a dia no li deixa temps 
per res més. Tot i tenir un bon equip 
de comunicació, segons ella, la infor-
mació que fa la Cambra per als em-
presaris no els arriba. La Cambra ha 
de ser la casa de tot l’empresariat.

· Es necessita un canvi a la Cambra?
Jo crec que sí. Tots notem una il-
lusió per part dels empleats. Els 
treballadors amb qui he parlat cre-
uen que la candidatura que ha gua-
nyat les eleccions és una gran moti-
vació i que cal endreçar la institució. 
L’anterior president ha estat 17 anys 
al capdavant i valoren molt positi-
vament el fet que arribi gent jove i 
amb ganes de fer coses noves.

Anna
Mas

vendrell

membre del ple de la Cambra de Comerç de Barcelona

la gerent de l’empresa Josep Muntal, S.l., és un dels 40 nous 
membres escollits de la Cambra de Comerç de Barcelona. 
Juntament amb els també calderins Pere Barrios, roser Xalabarder 
i Joan anglí, forma part de la candidatura independentista eines 
de País, que va rebre el suport de l’aNC i el Cercle Català de 
Negocis, i que va guanyar les eleccions amb 31 representants

Jordi Rius

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


