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Isidre Pineda escollit
nou alcalde de la vila
per majoria absoluta
>P02-03

Les famílies demanen
que es garanteixin totes
les places escolars
>P04

La Piqueta, finalista
als Premis Reempresa
pels casos d’èxit
>P06

El CH Caldes fa un
balanç positiu de la 4a
temporada a l’OK Lliga
>P12

Carrers tenyits
de primavera

Caldesflor reuneix més de 200 persones per crear
les tradicionals catifes florals de Corpus. >P10
Ana Lara, de la coral Cantem Cantant del Casino de Caldes, enllestint la catifa amb què el grup va aconseguir el segon premi dins la categoria jove del Caldesflor 2019. > J. Serra
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NOU AJUNTAMENT | MANDAT 2019-2023

Isidre Pineda és investit alcalde
per majoria absoluta del ple
Les línies prioritàries
del nou govern seran
el progrés social,
la sostenibilitat, la
promoció de la vila i
el govern obert

EL NOU
CONSISTORI
CALDERÍ
2019-2023
ERC_Isidre Pineda

Jordi Rius

Q

uart mandat governat per ERC però
amb canvi d’alcalde.
Aquesta és la lectura més immediata
després de la constitució del nou Ajuntament de Caldes per al període 2019-2023, que es
va celebrar dissabte passat. Isidre
Pineda pren la vara com a alcalde
després que l’anterior batlle, Jordi
Solé, renunciés a presentar-se després de 12 anys al front de l’alcaldia.
Pineda va ser el primer en prometre el càrrec de regidor i ho va fer
per imperatiu legal, “sempre compromès amb la llibertat del nostre país, la igualtat, la fraternitat
i en solidaritat amb els presos i les
preses polítiques catalanes”. La
cap de llista del PSC, Carla Millán,
va prometre el càrrec de regidora
per imperatiu legal igual que la portaveu de la CUP, Marta Barnils, que
va afegir que treballaria “per la llibertat, la igualtat i la justícia social de Caldes de Montbui sense
renunciar mai als principis republicans i al dret d’autodeterminació dels Països Catalans”.
La mesa d’edat, presidida per
Armando Cañizares (regidor de
més edat i membre del grup del
PSC) i amb Ferran Gay com a vocal
(regidor de menys edat i membre
del grup de la CUP), després de les
votacions per investir-lo, va nomenar Pineda com a alcalde a l’obtenir
els 9 vots –majoria absoluta sobre
els 17 membres amb què compta el
ple– del seu grup municipal. L’acte més emotiu va ser el moment en
què l’anterior alcalde, Jordi Solé, va
lliurar la vara d’alcalde a Pineda.
En les seves primeres paraules com a alcalde electe, Pineda va
confessar que estava “emocionat”
i que la il·lusió “era tan gran com
la responsabilitat de ser alcalde
de Caldes de Montbui”. Respecte
als resultats obtinguts, va apuntar
que “ara és moment d’estar a l’altura de tanta confiança i de treballar per seguir fent que Caldes
avanci”. Tot i que va dir que no era
moment per l’autocomplaença, Pine-
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L’anterior alcalde, Jordi Solé, lliura la vara de batlle al seu successor, Isidre Pineda . > j. serra

9 vots

del grup municipal
d’ERC van fer que
Isidre Pineda fos
escollit per majoria
absoluta al ple

7 regidors/es

entren per primer
cop a l’Ajuntament
de Caldes en aquest
nou mandat

10 regidors/es
s’acomiaden de
l’Ajuntament entre
ells el fins ara
alcalde Jordi Solé

da va definir Caldes “com una vila
dinàmica, activa, oberta i solidària on sempre hi haurà reptes per
afrontar”. El nou batlle va avançar
que les línies prioritàries del nou govern seran el progrés social, la sostenibilitat i els espais públics, la promoció de la vila i el govern obert.
Pineda va explicar que l’objectiu del mandat és “tan senzill d’explicar com complicat d’acomplir,
seguir imprimint el mateix nivell
d’exigència i excel·lència que ha
estat marca de la casa d’un alcalde [Jordi Solé] que passarà a la història”. Precisament, Pineda va manifestar que “tinc la sort, l’honor i
el repte d’agafar el relleu de l’alcalde Jordi Solé, una persona que ha
marcat història, i de quina manera”, una afirmació que va arrencar
molts aplaudiments per part del públic que hi havia al ple. Adreçant-se
directament a Solé, va subratllar que
deixava un llegat “inesborrable” i li
va voler agrair “la passió, la dedicació i els encerts d’aquests darrers
12 anys”. Pineda es va mostrar decidit a continuar aquest llegat i “que és
el camí a seguir perquè ens ho ha
demanat la ciutadania”.

En el seu discurs de presa de
possessió com a alcalde, Pineda va
tenir paraules per a regidors que no
repetiran com Roser Guiteras, Vicenç Personat o Josep Ramon Marañés “perquè deixen molta feina
al darrere” i va fer un reconeixement especial per a Maria Pilar
Aznar, “que ara té una victòria més
important per davant –en referència a la malaltia que està patint”. Per
tancar el capítol de reconeixements,
Pineda també va recordar la figura
de Raül Romeva, “medalla d’honor
de la vila, que malgrat estar empresonat de manera injusta, rep
diàriament l’estima del poble que
l’ha vist créixer”.
Pineda, tot i que ERC governarà amb majoria absoluta, va estendre la mà “a totes les forces polítiques, ja que el nostre tarannà és
obert i dialogant”. En aquest sentit,
va anunciar que en els pròxims dies
obrirà una ronda de converses amb
els portaveus municipals.
L’OPOSICIÓ DEMANA DIÀLEG
La que serà ara la líder de l’oposició
gràcies als seus tres regidors, la socialista Carla Millán, va assenyalar

Del 18 de juny a l’01 de juliol de 2019

que “hem de venir al ple a parlar de Caldes i de posar en el centre els veïns i veïnes,
les seves necessitats i les seves voluntats”
i es va posar com a oposició a disposició dels
calderins i calderines. Referint-se a la composició eminentment jove del nou plenari,
Millán va fer una crida a utilitzar “la voluntat de diàleg, de concòrdia i de cooperació
que té la joventut de forma intrínseca per
mantenir-la durant tot el debat”. A més,
va manifestar que la participació a les darreres eleccions generals i locals no fos puntual i es mantingui durant aquests quatre anys
de mandat i que “la gent vingui als plens, a
fer política dia a dia”. En el llistat general
de desitjos, Millán va apuntar que “Caldes
sigui més ecologista, més feminista, més
tolerant, més social i més oberta”.
La portaveu de la CUP, Marta Barnils, va
iniciar el seu parlament apuntant que minuts
abans havia promès el seu càrrec per imperatiu legal, “una Constitució injusta, arcaica, retrògrada i masclista, que obstaculitza les opcions de progrés social i que ofega
automàticament les aspiracions de llibertat del nostre poble”. Respecte a la tasca de
la CUP que farà al llarg d’aquest mandat, Barnils va precisar que “venim a proposar, a debatre i a construir, a participar en els plens
per promoure la cultura popular, a sortir
als plens en defensa del nostre territori i el
seu entorn i fer un crit unànime per posar
en el centre del debat el dret a un habitatge
digne”. Barnils va exigir que “tenim el deure
moral de portar al ple la legítima defensa
dels serveis públics, d’una sanitat pública
i d’una escola pública”.
El portaveu de Junts per Catalunya,
Pere Morcillo, va expressar que el seu grup
“com a oposició responsable” adquireix la
responsabilitat de treballar els quatre eixos
de la seva proposta de govern que passen
“per donar suport i impulsar polítiques
de millora del benestar social, la reactivació econòmica, la recerca de solucions pel
dèficit d’habitatge lliure i social i l’avenç i
consolidació del nostre poble com a referent cultural”. Morcillo va mostrar la seva
esperança que el nou equip de govern “estigui obert i receptiu a dialogar propostes
tant pròpies com de la resta de grups”.
Montse Romano, del PP, després de felicitar Pineda per la seva elecció i de desitjar-li encerts en aquest pròxims quatre anys,
va reclamar “tornar a recuperar la confiança de la gent també a la política local,
hem d’il·lusionar la ciutadania amb una
política honesta, transparent, realista i
participativa, i és a les nostres mans aconseguir-ho”. Romano, adreçant-se al govern
de majoria absoluta d’ERC, va demanar “un
diàleg real, que no sigui de gestos”.
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Solé s’acomiada després de 12 anys
Jordi Solé, alcalde de Caldes de Montbui des
del 2007 i fins dissabte passat, va voler tancar els tres mandats al capdavant de l’Ajuntament amb una conferència oberta a la població que es va fer al Casino de Caldes el
6 de juny. A l’acte hi van assistir regidors i
regidores, els alcaldes de Santa Eulàlia de
Ronçana i de Bigues i Riells, i representants
de les entitats calderines, de la Generalitat i
de l’eurodiputat Gorka Knörr, entre d’altres.
Solé va començar recordant quan va ser nomenat alcalde després de les eleccions municipals del 2007. En aquell mandat, ERC i
CiU van formar govern de coalició amb cinc
electes cada grup. La seva singladura com
alcalde va començar “aquell ja força llunyà maig del 2007, amb una victòria per
la mínima, per només 17 vots, cosa que
demostra que la sort, en política, també
compta, i acaba ara amb una majoria consolidada i tot just revalidada a les urnes.
Tancar aquesta etapa així, sabent que la
tasca de govern que vam iniciar fa 12 anys
té la continuïtat garantida pels propers
anys, és una tranquil·litat i una gran satisfacció”, va apuntar Solé.
El fins ara alcalde de Caldes va qualificar
aquests 12 anys “com una etapa enormement intensa i trepidant”, en què, a més
d’alcalde, ha estat conseller comarcal, diputat al Parlament de Catalunya, alt càrrec al Govern de la Generalitat i diputat al
Parlament Europeu.
L’estrena com a alcalde el 2007 va coincidir
amb l’esclat de la crisi econòmica i financera. Solé va reconèixer que “no ha estat
gens fàcil navegar per aquesta feixuga
crisi des de l’ajuntament”.
Dels 12 anys de govern, Solé també recorda 7 o 8 “de revolta democràtica d’un país
que vol ser normal. Una revolta, la dels
catalans, que ens ha portat a una repressió miserable, impròpia d’aquests temps,
que xoca de front amb un sistema que es
pretén de drets i de llibertats, però que
ens ha portat també a uns nivells de consciència democràtica i nacional que ens
han deixat molt a prop de la llibertat”.
Solé també va recordar que “de fet vaig
ser, i sempre seré, l’alcalde de l’1 d’octubre. El dia que vam demostrar la nostra
dignitat democràtica com a poble alhora que comprovàvem l’enorme misèria
d’uns governants i els seus còmplices
que ordenaren i recolzaren la violència

Jordi Solé va protagonitzar el 6 de juny una conferència oberta al Casino de Caldes. > AJ. CALDES

d’estat contra uns votants indefensos”.
El fins ara batlle de Caldes va definir
aquests anys al govern del municipi com uns
anys de transformació feta “amb esforç”.
També recorda aquells primers moments
d’entrar a l’ajuntament “amb un llistat dels
contenciosos jurídics que en aquell moment tenia oberts l’ajuntament. Unes fotocòpies inertes que de fet em parlaven
i em deien: “apa, espavila’t, noi, ara posa’t a governar”. Solé va admetre que “la
situació requeria posar-se les piles, i fer-ho
ràpid, així com marcar objectius, planificar
i pensar a llarg termini, establir una visió i
un model de poble cap al qual avançar i una
estratègia per fer-ho.
Solé encara recorda el fracàs de la reforma
de l’avinguda Pi i Margall, “una reforma
que continua sent molt necessària, però
que va quedar en un calaix per l’oposició
majoritària dels votants en la consulta

popular”. Pocs dies després de la consulta, Solé va cridar el regidor d’Urbanisme
i el cap d’àrea de serveis territorials al seu
despatx, i en un paper en brut, els va dibuixar un esbós de la zona de Font i Boet, de
l’actual plaça de l’U d’Octubre i de l’actual
aparcament Centre-El sindicat, i els va dir:
“No han volgut la reforma de Pi i Margall,
però no ens aturarem. Amb els diners de
la subvenció de l’avinguda que hem deixat
escapar, i ajuntant altres recursos, tirarem endavant la transformació d’aquesta zona”. En el balanç de l’obra de govern,
“tenim un poble més endreçat, més atractiu, més ben cuidat, més conegut i més
ben posicionat per afrontar els reptes de
futur. I un ajuntament més sòlid”, va recordar Solé, que va tenir paraules d’agraïment per al seu equip de govern i la seva
família, a qui ha robat molt temps de dedicació al llarg d’aquests anys.
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ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS | CURS 2019/20

A l’espera de poder garantir totes les places
Deu de les sol·licituds presentades durant el procés de preinscripció d’infants de l’any
2018 sobrepassen l’oferta actual de La Lluna i Gegant del Pi de cara al curs que ve

ESCOLA d’ADULTS | VISITA

Descobrint els
tresors custodiats
per l’Arxiu Històric

Redacció

D

esprés del període de
preinscripcions i la
publicació de la llista
d’admesos a les escoles de bressol municipals de Caldes per al curs que ve,
enguany són 10 les sol·licituds presentades que queden, de moment,
sense plaça garantida.
Segons ha informat l’ajuntament,
tant La Lluna com Gegant del Pi –
les dues escoles bressol municipals
de la vila– donaran resposta, amb
l’oferta actual, a tots els infants dels
anys 2017 i 2019. En el cas, però, de
les sol·licituds de l’any 2018 hi ha una
demanda de 10 places que sobrepassa l’oferta existent per al curs que ve:
Gegant del Pi compta amb 20 places
i 18 sol·licituds, i La Lluna disposa de
18 places i 30 sol·licituds rebudes.
Aquest desajust implica que dues
de les sol·licituds es desplacin a Gegant del Pi, i que 10 famílies es quedin sense plaça municipal garantida.
Tot i que la resposta del consistori ha estat contundent: “l’objectiu
és que totes les famílies calderines que ho desitgin tinguin garantit el seu lloc a les escoles de
bressol municipals per al curs
2019/2020”, les famílies han expressat la seva preocupació i demanen
que no només es faci el possible, sinó

Algunes alumnes a l’Arxiu. > AJ. CALDES

Infants de cursos anteriors de l’escola bressol La Lluna. > A. San AndrÉs

que es donin garanties de cobrir
aquestes deu places. Ara per ara,
i abans d’anunciar cap mesura,
l’Ajuntament espera la finalització del període de matriculació de
les escoles bressol, que culminarà
demà, dimecres 19 de juny. Serà
aleshores quan es decidirà amb
quina fórmula s’ampliarà l’oferta
actual de places i es donarà resposta a la demanda de les famí-

lies calderines. Aquestes, d’altra
banda, ja han anunciat una possible solució: “La Lluna compta amb espais per obrir una
nova línia, i tant les AMPAs
com les escoles bressol hi estan
d’acord”, i tot i saber de primera
mà que el consistori és favorable a
resoldre el problema ,“no n’hi ha
prou. Volem garanties!”.
En qualsevol cas, sembla que

tant el consistori com les famílies estan d’acord a posar el fil a
l’agulla al conflicte com més aviat
millor i, sobretot, reconeixen
la bona actuació de les escoles
bressol municipals: “les famílies estem molt contentes amb la
seva feina i ens és indiferent on
s’obri la nova línia mentre tots
els infants tinguin garantida la
plaça en una escola pública”.

ESCOLA | CONSELL D’INFANTS

Clou un curs dedicat a la cura dels animals

En el marc de la setmana en què se celebrava el Dia Internacional dels Arxius,
alumnes de l’Escola d’Adults El Roure
Gros van visitar l’Arxiu Històric Municipal els dies 29 de maig i 5 de juny.
Durant les dues jornades, en què els
alumnes es van dividir en dos grups, els
visitants van descobrir alguns dels tresors que guarda l’Arxiu de Caldes, situat a la planta soterrani de la Biblioteca.
L’activitat que va dur a terme l’escola
d’adults pretenia fomentar l’interès pel
patrimoni cultural calderí, un propòsit
que també va perseguir l’Arxiu Històric
al llarg de la setmana passada a partir
de les visites guiades i el taller que va
oferir a la ciutadania amb motiu de la
commemoració, divendres passat.
Arran de la visita, tant l’Escola El Roure
Gros com l’Arxiu han procurat apropar
als alumnes i ciutadania el fet cultural,
històric i social de Caldes de Montbui
que, d’altra banda, la vila sap mantenir
en un lloc més que segur per garantir
la seva viva permanència.

ESCOLA MONTBUI | MEDIACIÓ DE PATIS

Dijous passat va celebrar-se l’Audiència Pública Infantil 2018/19
Des de fa nou edicions, alumnes
de 5é i 6é de primària de les quatre escoles del municipi treballen
conjuntament durant el curs en un
tema consensuat entre tots destinat a procurar la millora de la vila
de Caldes.
Enguany, el Consell d’Infants ha
escollit el projecte “Recapte Solidari per a la Protectora de Caldes”
i, el 13 de juny, els petits consellers
i conselleres van celebrar l’Audiència Pública Infantil per exposar
tota la feina feta al públic assistent.
A l’acte, els joves consellers van explicar el projecte, dedicat a la cura
dels animals, que han treballat
conjuntament amb la Protectora
de Caldes. En la seva preocupació
i empatia envers els animals, els infants han promogut un recapte en
què han participat milers de famílies a través dels centres escolars,
i gràcies a aquest, ara la protectora disposa d’estoc d’aliments i material per atendre els gossos i gats.

Experts en la resolució de conflictes

Els joves consellers/es des de la Sala de Plens del consistori. > AJ. CALDES

D’altra banda, els infants també
van exposar altres reflexions que
s’han treballat al llarg dels mesos,
relacionades amb la mobilitat sostenible i segura, la solidaritat amb
persones amb dificultats, la gent
gran, el medi ambient, i d’altres.

En acabat, l’alcalde sortint, Jordi
Solé, va fer l’entrega dels diplomes a cada conseller i consellera
d’aquesta 9a edició, i els va encoratjar a integrar aquesta pràctica
de fer política constructiva i reflexiva en les seves vides.

Divendres passat, 14 de juny, va ser un gran dia a l’Escola Montbui, ja
que infants dels cursos de 4t a 6è de primària van rebre els diplomes de
mediadors de pati. El regidor de Participació Ciutadana, Isidre Pineda,
i la directora del centre escolar, Magda Agustí, acompanyats també de
la responsable del Servei de Mediació de l’Ajuntament, Eva Sala, van fer
entrega dels reconeixements a aquests petits grans experts en la resolució de conflictes entre els mateixos alumnes.
La iniciativa, que compleix quatre anys, té la finalitat d’incentivar i promoure la convivència entre els infants disposant-los d’eines i recursos
per tal que, a través del diàleg i la cooperació, facin front als possibles
conflictes que poden sorgir durant les hores d’esbarjo. Segons Pineda,
“conflictes que poden semblar petits són, en realitat, oportunitats
en què els nens i nenes poden dialogar i entendre què és arribar a
acords quan hi ha diferències. Aquesta és la màxima del projecte”.
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La Piqueta queda finalista als Reempresa
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BEQUES | CAMBRIDGE SCHOOL

El punt local d’empresa de la vila de Caldes ha rebut el reconeixement
dins la demarcació de Barcelona gràcies als casos d’èxit registrats
La Piqueta, el punt local d’empresa
de Caldes de Montbui, ha quedat
finalista en aquesta tercera edició dels Premis Reempresa, cedits per la Diputació de Barcelona
i la CECOT.
Els guardons, que suposen el reconeixement a l’esforç i els resultats
obtinguts dels punts locals del programa Reempresa dins de la demarcació de Barcelona, ha cedit
enguany la distinció al servei ofert
des de Caldes dins la categoria de
municipis petits i en la modalitat
de casos d’èxit.
La regidora de Desenvolupament
Econòmic, Comerç i Empresa de
la vila, Núria Carné, va assistir a
l’acte de lliurament dels premis, dimecres passat, 12 de juny, amb els
responsables del Punt Local Reempresa del municipi termal.
Des de l’any 2014, i amb la posterior renovació del conveni el
2016, Caldes de Montbui ofereix
el servei Reempresa i no només
ho fa als vilatans calderins, sinó
també als residents de poblacions del voltant com Sant Feliu de
Codines, Santa Eulàlia de Ronça-

Representants dels becats per l’acadèmia en l’acte de lliurament. > CEDIDA

Un any de curs d’anglès, 100% gratuït

Carné i representants de La Piqueta recollint el reconeixement. > aj. caldes

na i Bigues i Riells. En aquest servei, centralitzat a La Piqueta, es
duen a terme l’acompanyament i
suport especialitzats que facilita
la cessió d’empreses en funcionament i de viabilitat demostrable,
d’un empresari/a que desitja cedir
la seva empresa a nous emprenedors/es que vulguin continuar amb

el llegat de l’activitat.
Segons les dates registrades al febrer d’aquest any, el preu mitjà de
venda d’una empresa cedent a Caldes ha estat de 96.000 €. S’ha facilitat el traspàs d’empreses d’activitats industrials, del sector de
la restauració, comerços, immobiliàries i altres del sector terciari.

En el marc de la 3a edició del lliurament de beques d’anglès Cambridge School, l’alumna de 4rt d’ESO de l’Institut Pic del Vent, Helena Estévez, ha estat l’única calderina premiada enguany. Tot i que
l’acadèmia amb seu a Granollers cedeix anualment una beca per alumne i institut a cada una de les 10 poblacions on compta amb escola
d’idiomes dins de la comarca, la beca prevista per l’Institut Manolo
Hugué ha quedat deserta en aquesta ocasió.
L’escola d’idiomes Cambridge School va celebrar l’acte oficial de lliurament de les beques el dijous 6 de juny al GRA Jove de Granollers,
davant dels alumnes premiats i els seus familiars, professors dels instituts i autoritats en funcions dels diferents ajuntaments.
Les beques Cambridge School consisteixen en un any sencer de curs
(de setembre a juny) en qualsevol de les 10 escoles de l’acadèmia, i
inclouen la gratuïtat de la matrícula, el cost del curs i el pagament
dels llibres; arriba a un import aproximat total de 1.100€ per beca.
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obres i serveis | parcs

Noves zones verdes per gaudir aquest estiu

salut | xerrada

La brigada municipal ha finalitzat les actuacions de millora al parc de
l’Ametller i i la construcció d’una zona d’esbarjo al passeig del Remei
Amb data d’1 de juny, l’Ajuntament
de Caldes –amb la intervenció de la
brigada municipal– ha finalitzat els
projectes d’actuacions de millora i
noves construccions a parcs i zones
d’esbarjo de la vila termal. L’última
d’aquestes accions ha estat la intervenció al parc de l’Ametller, i a finals de maig es va enllestir, també,
la construcció del nou parc al passeig del Remei.
D’una banda, a l’Ametller s’ha habilitat una zona àmplia i lliure d’elements a la feixa alta, retirant mobiliari urbà, un parterre delimitador i
dos pins que no reunien les condicions mínimes de seguretat. Pel que
fa als jocs infantils, s’han repintat
i han estat traslladats a la part superior del parc. També s’ha repassat el tancat que separa el parc del
torrent del Bugarai, s’han col·locat
taules de pícnic, una cistella de bàsquet i aparcaments per a bicicletes,
a més de fer una supervisió general a tots els elements de mobiliari
urbà i jardinera existents.
D’altra banda, la zona del passeig
del Remei també va ser intervingut amb la construcció d’un nou

Les assistents atenent a Marina Ojeda, durant la xerrada. > AJ. CALDES

L’alimentació saludable a la menopausa
Com d’important és procurar hàbits saludables durant el període de
la menopausa per al benestar i estat de salut de les dones? Aquestes
i altres qüestions van tractar-se en la xerrada del 5 de juny, conduïda
per Marina Ojeda, amb motiu de la celebració del Dia Internacional
d’Acció per la Salut de les Dones, que té lloc el 28 de maig.
25 dones van assistir a l’acte que es va celebrar a Les Cases dels Mestres, i que va ser organitzat per l’Ajuntament de Caldes amb la col·
laboració de la Diputació de Barcelona i l’Associació Cultural de la Dona.
Nens i nenes gaudint del nou parc infantil al parc de l’Ametller. > AJ. CALDES

TURISME | AQUA CALIDA
parc situat al recorregut de sorra
on, fins ara, hi havia pistes de petanca. El nou parc compta amb una
zona de jocs infantils, una de repòs
enjardinada i un espai d’ús exclusiu per a gossos, amb estructures
d’activitats per als animals i un pipicà integrat.
Aquestes dues últimes intervenci-

ons s’han emmarcat dins del projecte general d’actuacions a parcs
i zones verdes urbanes que ha dut
a terme recentment el consistori,
en què també hi van tenir cabuda,
amb anterioritat, les intervencions
a l’entorn del CAP, al parc de Torre
Negrell, al del Bugarai i al de Can
Rossell, entre d’altres.

Continua la promoció termal de Caldes
A banda de la fira termal que ha tingut lloc a la ciutat Spa de Bèlgica a principis de juny i en què hi ha estat present Caldes de Montbui, la vila de Caldes també ha participat en la Fira Aqua Calida, celebrada a Caldes d’Estrac els dies 1 i 2 de juny. Durant aquesta biofira
de termalisme, salut, història i gastronomia, els visitants van poder
apropar-se a l’estand de Caldes i informar-se dels atractius de la vila.
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ERC Caldes de Montbui

Un nou govern,
seguim traçant
el camí

C

omencem a escriure un nou article i
comencem a escriure la història d’un
nou govern. La diferència entre una cosa i l’altra és
que l’article s’escriu en un paper
en blanc, de nou, i el govern no comença de zero, sinó que ja té un
camí traçat i projectat. L’estil, el
tarannà, els nous projectes, marcaran segurament una nova etapa
i obra de govern. Malgrat l’inici,
que puguem continuar nosaltres
ens permet no afluixar la velocitat
de creuer que ja hem aconseguit
en aquests anys. L’ajuntament segueix volant a una altitud fixa per
tirar endavant els projectes que
tenim a mitges i per arrencar-ne
de nous que tenim en ment.
Tenim una il·lusió desbordant, una
il·lusió que s’haurà de transformar
ara en esforç, en treball, en constància, en perseverança, fins i tot quan
les coses no surtin com vulguem…
Desitgem als nous regidors de govern que aviat puguin agafar la
“velocitat de creuer” òptima, els
ajudarem perquè sigui així. I a la
resta de regidors del nou consistori, esperem poder trobar punts
d’entesa al llarg dels propers anys,
segur que n’hi hauran, i al mateix
temps els animem a fer una oposició potent i constructiva. Entre
tots hem de tornar la dignitat a la
política que sempre hem intentat
mantenir. Al final, hi guanyarà el
poble i això és el més important!
Esperem també trobar en tot el
personal tècnic de l’ajuntament
el seu suport, escalf i proactivitat
per tirar endavant els projectes
que necessiten i ens demanen els
nostres ciutadans i ciutadanes perquè Caldes segueixi sent un poble
per ser feliç. Hem de recordar que
tots nosaltres, els que som servidors públics a l’administració municipal, som la primera porta a la
que trucaran per buscar solucions.

PSC Caldes de Montbui

La teva veu a
l’Ajuntament

U

n nou mandat ha
començat al nostre
consistori i des del
PSC venim amb les
forces renovades
per treballar! Tal com vàrem voler
traslladar durant el ple de constitució, la nostra actitud vers el govern i la resta de grups de l’oposició serà proactiva, dialogant i
de cooperació. Durant la campanya electoral van sorgir molts
punts en els quals estàvem d’acord
que calia treballar conjuntament
i no volem que caiguin en l’oblit.
Però també volem ser la vostra veu
a l’Ajuntament, posant-nos a disposició de la ciutadania per a poder
resoldre dubtes, rebre les vostres
inquietuds, necessitats i propostes
per a poder treballar sobre elles
conjuntament. El grup municipal
socialista vol ser una corretja de
transmissió entre els veïns i veïnes i el govern municipal, el Parlament de Catalunya o el Congrés dels diputats. En definitiva,
volem ser útils per la nostra ciutadania, estant sempre a la disposició de qualsevol persona, moviment social, entitat o col·lectiu!
Contactar amb nosaltres és molt
senzill, ho podeu fer per les xarxes
socials del PSC de Caldes de Montbui (som a Facebook, Instagram i
Twitter) o per correu electrònic a
caldesdemontbui@socialistes.cat.
A més també podeu contactar de
forma individual amb qualsevol
dels nostres regidors a través dels
seus correus públics, que trobareu
a la pàgina web de l’Ajuntament.

Junts x Cat - Caldes de Montbui

CUP - Caldes

PPC Caldes de Montbui

Mandat
2019-2023

28J: existència,
resistència i lluita

Ple Constitució,
discurs de la representant del PPC a
Caldes de Montbui

quest dissabte s’ha
donat el tret de sortida al nou mandat
amb l’acte de constitució del ple de
l’Ajuntament de Caldes. Des de
Junts per Catalunya volem reiterar la nostra felicitació al Sr. Pineda, nou alcalde, i a la resta de
regidors per la seva elecció com a
representants lliures i democràtics
de la veu del poble expressada les
passades eleccions municipals; a
tots els desitgem molts encerts en
la seva tasca.

l 28 de juny, diada
per l’alliberament
sexual i de gènere,
és sinònim de lluita
als Països Catalans
i arreu del món.

A

El nostre grup, com a oposició responsable, i des d’aquest moment,
adquireix la responsabilitat de treballar per desenvolupar els quatre
eixos del nostre projecte, que passen per impulsar i recolzar polítiques que avancin decididament
cap a la millora del benestar, la reactivació econòmica, la cerca efectiva de solucions pel dèficit evident
d’habitatge lliure i social i l’avenç
del nostre poble com a referent
cultural de primer ordre.
Tot i el resultat de les eleccions,
des de Junts per Catalunya tenim
l’esperança que el nou alcalde i el
seu govern estaran oberts i receptius a negociar propostes tant pròpies com de la resta de grups, ja
que estem convençuts que és en la
transversalitat i diversitat d’opinions que rau el consens necessari
per trobar les millors solucions. En
aquest sentit, farem tot el que puguem per proposar, promoure i ajudar a tirar endavant els projectes
que facin que Caldes esdevingui un
poble culturalment ric i socialment
just i participatiu, amb el convenciment que podem arribar a acords
favorables per a la ciutadania amb
la majoria de grups municipals.
Per tant, vagi per endavant el nostre ferm propòsit d’estar amatents
a totes les propostes que ens pugui
fer arribar la ciutadania, encaminades a millorar la convivència,
treballar per resoldre els dèficits
actuals i encarar de la millor manera possible els reptes de futur,
el que ens permetrà avançar com
a poble plural i cohesionat.
No oblidem doncs que només som
mers gestors de la voluntat i dels recursos dels calderins i calderines i,
per tant, hem de treballar per vehiculitzar les seves demandes i és en
aquest context que ens pertoca buscar solucions a les seves necessitats.

E

P

Recordem totes aquelles que ens
han precedit en la lluita per l’alliberament LGTBI. Fem valdre la
memòria de lluitadores, activistes, militants que forjant un teler
de lluites obreres, feministes i populars van saber que l’alliberament
sexual i de gènere havia de ser un
eix present en totes les reivindicacions per una societat justa i sense
discriminació.

També volia agrair als regidors i regidores que avui deixen de ser-ho oficialment la tasca feta durant aquests
quatre anys, i als nous regidors i regidores que avui han pres possessió
del càrrec també donar-los la benvinguda i desitjar-los molta sort. També
vull donar les gràcies a totes i tots els
calderins que un cop més ens van fer
confiança el dia 28 i també a la resta
de ciutadans que van anar a votar, ja
que es una eina essencial de la nostra democràcia.

Organitzem-nos a cada barri. Estenem respostes per fer front a la
LGTBIfòbia, proposant imaginaris i pràctiques que ens permetin
viure en dignitat i llibertat.
Arrelem polítiques LGTBI. Impulsem un treball que transformi les
condicions d’existència de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals. A les escoles contribuint
a implantar plans pedagògics que
posin de relleu la diversitat sexual i de gènere, a la feina combatent
qualsevol rastre de discriminació,
als carrers convertint-los en espais
de seguretat per a totes les persones i omplint-los de referents visibles LGTBI, recuperant la memòria
lluitadora, fomentant un esport on
hi capiguem totes, construint un oci
alternatiu inclusiu o posant una mirada LTGBI a les polítiques de salut
de forma integral i transversal.
Celebrem cada conquesta de drets.
Fem-ho conscients dels límits institucionals i amb el convenciment
que no serem lliures fins que ho siguem arreu i que per a això caldrà
transformar de forma estructural
les bases que sustenten el sistema
capitalista i patriarcal.
Lluitem contra l’heteropatriarcat i totes les seves expressions.
Lluitem contra la mercantilització de les nostres vides, perquè
per al desenvolupament integral
de la vida no hi ha prou amb un
barri, una discoteca, o una sauna:
necessitem poder desenvolupar-la
en tots els àmbits, sense por i amb
garanties de no ser discriminades.
La CUP Caldes apostem per fer de
les polítiques feministes i LGTBI
una prioritat i garantir-ne la presència a totes les àrees de treball
del nostre Ajuntament i als carrers
del nostre municipi.

rimer vull felicitar el
senyor Pineda per la
nova elecció com a
alcalde i a la vegada
desitjar-li molts encerts aquests quatre anys.

Estic orgullosa de tornar a representar el Partit Popular al nostre
poble durant quatre anys més, ara
ens toca recuperar la confiança de
la gent també en la política local,
hem d’il·lusionar la ciutadania
amb una política transparent, honesta, realista i participativa. És a
les nostres mans aconseguir- ho, a
les mans de tots nosaltres.
Seguirem treballant amb molt d’orgull, rigor i sobretot escoltant la ciutadania des del lloc que ens pertoca.
Nosaltres no inventarem espais
nous, no som govern ni pretenem tampoc ser un govern a l’ombra, nosaltres ho farem des de
l’oposició, amb actitud de consens, treball amb la resta de partits i amb el govern si és necessari, per millorar el dia a dia de tots
els calderins.
Tenen majoria absoluta, i el que
els demanem és diàleg, un diàleg
que no sigui de gestos i declaracions de bones intencions, sinó un
diàleg real, que entenem que així
serà, i d’aquesta manera podrem
compartir moltes polítiques i molts
projectes de manera conjunta.
Refusarem la confrontació, rebutjarem aquells responsables que
d’altres formacions vulguin trencar
la convivència apel·lant a unes reivindicacions que només obeeixen
a finalitats partidistes o personals.
Aquest mandat serem aquí per treballar pel poble, serem aquí per
treballar per tots vosaltres, moltes gràcies.
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Calderins i calderines van col·laborar en la confecció de les catifes de flors diumenge al matí. A la imatge moment de creació d’una catifa situada al carrer del Forn. > j. serra

tradicions | corpus

Per amor a l’art f loral

El cap de setmana del 14 al 16 de juny, més de 200 voluntaris del Caldesflor van emmoquetar de pètals la vila
Guillem Plans

“P

erò les destrossaran?”, pregunta una veu
infantil plena
de curiositat.
Davant d’un remolí de nens s’estén una de les catifes florals que ressegueix, durant
diumenge, uns metres del carrer del
Forn. Sobre un fons de pètals grocs,
unes línies negres tracen el dibuix
d’una família que, probablement, ha
costat moltes hores de feina.
Acolorits amb minuciosos detalls, els carrers semblen més vius
que mai. La primavera s’escampa a
l’entrada d’algunes botigues i a parets d’edificis, flota a l’aigua del Safareig de la Portalera i s’arrapa per
altres racons del nucli antic. A l’església de Santa Maria, una flaire endolceix l’ambient. “Són líliums!”,
assenyalava divendres, amb la mirada acompanyada d’un somriure,
Maria Antònia Campdepadrós, coordinadora de Corpus Caldes que
fa vint anys que s’encarrega d’engalanar la vila amb la Mostra Floral.
Des de primera hora del matí,
més de dues-centes persones s’han
arremangat per elaborar les catifes
que decoren la vila, com a cada celebració del Corpus. Entre els que

hi han participat, Isidre Pineda,
que, després de ser investit dissabte, estrenava el càrrec d’alcalde assistint al seu primer acte cultural.
“S’han fet amb molt bon
ritme! I ha anat molt bé perquè
hem tingut moltíssim jovent”, fa
balanç Vicenta Pallarés, presidenta d’Acció Cívica Calderina, mentre creuem el nucli antic per dirigir-nos al lloc on la colla infantil de
Ball de Diables encendrà una pluja
d’espurnes per acomiadar la celebració i començar a desfer les catifes. “La gent les ha trobat molt
boniques i, tot aquell esforç fet –
perquè ara estem molt cansats–
ha donat un rendiment cultural
òptim”, afegeix la Vicenta.
Però encara que les catifes siguin el símbol més popular del Caldesflor, hi ha moltes activitats més.
Van començar dimecres 12 de juny i
s’han allargat quatre dies, fins diumenge. Entre aquestes, una sortida a l’Ateneu Barcelonès, una taula
rodona, concursos d’aparadorisme
i fotografia, la tallada de flor o, en
l’àmbit religiós, la celebració eucarística i la processó de Corpus.
Fent cullera amb les mans,
una nena recull un grapat de pètals i els escampa enlaire. Altres
infants la veuen i no tarden a imitar-la. L’escena es repeteix una
vegada rere una altra fins que les

Guanyadors
adults

1r: Grup Laia
2n: Arnau Chamba
3r: Grup Mercè Sala
JOVE

1r: Escola Pia
2n: Cantem cantant
3r: Escola Pia
Els nens també protagonistes. > G. Plans

catifes queden completament desfigurades. Els pares apunten les
criatures amb el mòbil i enregistren, cofois, la pluja de pètals. No
saben, pobres, la feinada que tindran per treure’ls-els de tot arreu.
20 ANYS FLOREJANT CALDES
Un dos i un zero dibuixats amb roses
grogues anuncien les dues dècades
de la tradició. La Mostra Floral, dissenyada i executada per Maria Antònia Campdepadrós, fa vint anys
que maquilla de colors Caldes. Botigues, hotels i altres establiments hi
col·laboren i, d’aquesta manera, la
vila floreix durant tres dies, gràcies
als voluntaris que hi participen ador-

nant-la amb flors. Convertit en una
tradició, de la mateixa manera que es
fa a moltes poblacions de Catalunya,
també es col·loca un ou buit sobre el
broll d’una font perquè s’hi sostingui,
fent l’efecte de ballar.
Tampoc es va voler perdre la
mostra una delegació italiana, en
què van ser presents Alessandro
Del Dotto, Sindaco de Camaiore, i
Massimiliano Turba, president de
l’Associazione Tappeti di Segatura
de Camaiore. L’entitat, que també
va elaborar una catifa, va poder
apreciar una altra manera de
viure la tradició cultural. “Estan
molt contents de ser a Caldes. I
ells no fan la desfeta, per a ells és

una novetat”, expressa la Vicenta.
Curiosament, el primer acte
com a alcalde de Jordi Solé, ara fa
dotze anys, va ser amb Acció Cívica
Calderina. Divendres, després del
recorregut per veure la Mostra Floral, es va poder acomiadar del càrrec en un esdeveniment de la mateixa entitat. “Són vint anys posant
color, vida i art als carrers del
nostre municipi. Una de les coses
que he cregut que cal fer és fer un
poble més europeu. I, això, entre
moltes altres coses, vol dir posar
flors a la via pública”, va afirmar
Solé al Casino. I va concloure: “Des
d’aquell primer dia fins a avui mateix, m’he sentit molt ben tractat
per aquesta entitat, i no puc fer
altra cosa que donar-vos les gràcies per aquesta deferència”.
“LA PRESÈNCIA
D’UNA ABSÈNCIA”
En una de les fotografies es veu
unes quantes persones ajupides
a terra decorant una catifa. Una
d’elles, amb una càmera de fotos
penjada al coll, és Josep Castillo
resseguint les lletres de “Caldes”.
La mostra ‘La presència d’una absència’, al Casino, és un homenatge
en record d’ell, que va dedicar-se a
documentar gràficament uns disset anys de l’entitat. Voluntàriament, per amor a l’art. A l’art floral.
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CONCERTS

4a edició del Festival
Molí de l’Esclop
Ja s’ha desvetllat la programació del
Festival Molí de l’Esclop 2019, que tindrà lloc els dies 19, 20, 26 i 27 de juliol amb una aposta clara per la combinació de joves talents emergents
amb grans figures consolidades del
panorama musical català. Aquest festival, ja consolidat, engloba la música
en directe, la gastronomia local a càrrec del Balneari Termes Victòria i un
entorn immillorable com és la plaça
del Molí de l’Esclop. Com en l’edició
anterior, es mantindrà el format de
doble concert, amb una pausa entremig per poder tastar les propostes
gastronòmiques, i també es manté
l’aposta pel talent local amb la programació d’una formació calderina.
Com a novetat, els concerts de la primera nit, el 19 de juliol, seran gratuïts, tot i que serà necessari tenir entrada per controlar l’aforament. El
tret de sortida el donaran l’Àfrica i
l’Isma Pérez. La formació calderina
presentarà Any Zero, una exquisida
col·lecció de temes inspirats en els diferents colors, tonalitats, paisatges i
sensacions vitals al voltant dels dotze
mesos de l’any. El mateix dia, el grup
de música barceloní, La Folie, portarà al Festival els temes dels seus àl-

bums: Traficants de somnis (2016) i Foliecitat (2017), el seu segon treball. El
dissabte The Bird Yellow presentarà
els temes dels seu treball Little kids
que, d’estil indie-folk, l’allunya dels
sons de formacions en què havia participat. El seguirà Gerard Quintana,
cantant del mític grup català de rock
Sopa de Cabra, i que ara, en solitari,
farà un repàs dels seus projectes musicals com Senyals de fum, Les claus de
sal, Els miralls de Dylan, Sense reina ni
as, Escolta-ho en el vent. El següent cap
de setmana el duet mallorquí format
per Pere Bestard i Joana Pol presentaran el seu minimalisme pop combinat amb prosa poètica i ritmes de
house i slowcore del seu tercer disc,
Crisàlide (2019). Aquest doble concert
acabarà amb l’actuació de Pau Vallvé,
que presentarà el seu últim treball, titulat Life vest under your seat. L’últim
dia del festival començarà amb l’actuació d’Andrea Mir, cantant, pianista i
compositora, amb una proposta musical dinàmica i íntima a través dels
estils del soul i pop. Mishima tancarà
el festival amb la proposta més descreguda, més romàntica, despullada,
sentida, planera i literària d’aquesta
banda barcelonina.
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tot música ensenyament | concert

Dv 19 juliol · 22.30h
ÀFRICA I ISMA PÉREZ
21 H · LA FOLIE

Actuació musical d’alguns dels alumnes de Tot Música Ensenyament. > cedida

DS 20 juliol · 22.30h
GERARD QUINTANA
21 H · THE BIRD YELLOW

Dv 26 juliol · 22.30h
PAU VALLVÉ
21 H · DONALLOP

DS 27 juliol · 22.30h
MISHIMA
21 H · ANDREA MIR

El Festival SIMFONIC també a Caldes
El dissabte 8 de juny, dins el marc del Festival SIMFONIC 2019, l’escola de música Tot Música Ensenyament, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Caldes,
va organitzar un concert a la plaça 1 d’Octubre de la vila. El projecte d’aquest
festival neix l’any 2011 de la mà de l’Associació SIMFONIC amb la voluntat de
visualitzar la tasca que venen desenvolupant les escoles de música, aconseguint
que els joves músics siguin els protagonistes. El Festival SIMFONIC realitza
100 concerts simultanis i gratuïts fets per més de 5.000 estudiants d’escoles
de música d’arreu de Catalunya i Balears i està pensat per a tots els ciutadans:
jovent, adults, persones grans i famílies que vulguin passar una tarda especial
gaudint de bona música en espais singulars i participar en un projecte de ciutat pioner i innovador. A la vila calderina hi van participar 5 combos de música moderna de l’escola formats per alumnes de diferents edats i nivells: els
Jo Què Sé, alumnes de 12 i 13 anys; The Ants, alumnes de 14 i 15 anys; els Roquer, de 14 a 17 anys, els De Quart?, de 10 a 12 anys, i els Cat-xon-2, un combo
d’alumnes adults. Els combos estan formats per piano i teclats, guitarres elèctrica i acústica, baix, clarinet, saxo, bateria i en alguns també hi ha cantant.
Sota la direcció de Joan Ramon, Andreu Brunat i Pol Padrós, van interpretar peces de diferents estils amb arranjaments fets pels mateixos professors.
A la meitat del concert es va poder sentir ‘Fins que arribi l’alba’, dels Catarres, padrins del SIMFONIC d’enguany a càrrec d’alguns d’aquests alumnes.
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Albert San Andrés

E

l CH Caldes ha tornat a
quallar una bona temporada el quart any consecutiu a la màxima categoria de l’hoquei patins
estatal. Els d’Eduard Candami han
aconseguit acabar la lliga en setena
posició fent un gran paper a la Copa
del Rei –en què el FC Barcelona els va
eliminar per la mínima amb molt patiment– i caient a la primera ronda de
la WS Europe.
Un inici fulgurant de lliga dels calderins els va portar a ocupar durant algunes jornades la segona posició de la
taula, tractant de tu a tu dues potències com el FC Barcelona i el Deportivo
Liceo i tancant una primera volta espectacular que no es va veure recompensada en resultats a la segona, tot i
el bon joc del conjunt calderí.
“En línies generals, l’equip s’ha
estabilitzat a la part noble de la lliga
amb una primera part de rècord i
una Copa del Rei històrica. En un
moment de la temporada vam quedar en terreny de ningú, tot i que
vam jugar millor que els punts que
vam guanyar. No haver de patir en
una lliga en què baixen quatre, estar
salvats, ens ha permès treballar amb
calma i planificar millor la pròxima
temporada” ha explicat el tècnic calderí, assenyalant com a única nota
negativa “caure a la primera ronda
amb el Tomar”.
La classificació per tercera vegada a la història del club per a la World
Skate Europe –l’antiga CERS– es va
saldar amb una derrota a la primera
ronda contra l’Sporting Clube Tomar.
Els de Candami van tornar amb un 4-2
de l’anada a Portugal, però disposats a
la remuntada al Municipal de la Torre
Roja, amb ambient de gala.
Tot i la gran arrencada dels locals,
els enginys dels portuguesos i un arbitratge d’escàndol van impedir capgirar un partit dominat pels blanc-i-blaus
des del primer minut.
Aquesta temporada, però, deixarà
el record de la marxa de qui ha defensat la porteria calderina els últims anys.
Cesc Campor marxa al Corregio i Pol
Galbas al Montebello. “La lliga portuguesa ha fet un pas endavant, igual que
la italiana. Si el jugador vol ser més
professional ha de marxar a aquestes
lligues” afegeix l’entrenador dels últims
sis anys del porter i tres del jugador.
Campor ha estat una peça clau en
el joc de l’equip d’ençà que va arribar, un
jugador que passa a formar part de la
història del club, com remarca Candami: “la baixa del Cesc particularment
té molta nostàlgia perquè va ser un
porter que va arribar quan vam pujar
des de Nacional Catalana i fins a l’OK
Lliga i és part important de la història dels últims anys del club”. De Galbas, un jugador que va arribar fa tres
temporades per aportar un toc d’experiència a l’equip, el tècnic remarca que
“ha col·laborat molt i ha ajudat físicament l’equip. És un jugador que ha
fet una molt bona primera volta i del
qual estem molt contents pel seu rendiment en aquests anys”.
Amb dues baixes importants a
l’equip, el CH Caldes ha aconseguit
sondejar el mercat amb calma per reforçar-se per a la pròxima temporada,
fitxant –de moment– el porter Cris-
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HOQUEI | balanç

Un Caldes amb
estatus guanyador
L’equip de Candami es consolida a la part alta en la 4a temporada a la màxima categoria

Celebració d’un gol a la Torre Roja, en el partit de
la WS Europe enfront l’Sportig Clube Tomar
El CH Caldes s’ha convertit en una de les
referències de feina ben feta a l’Ok Lliga
Eduard Candami s’ha posicionat com a un dels
millors entrenadors de l’Ok Lliga en aquestes
quatre temporades. > A. san andrés

“L’equip s’ha
estabilitzat a la
part noble de la
lliga amb una
primera part de
rècord i una Copa
del Rei històrica”
Eduard Candami,
entrenador CH
Caldes

tian Rodríguez (31), del Reus Deportiu, i a Gerard Camps (26), procedent
del CE Vendrell. “El club s’ha mogut
bé fitxant Gerard Camps, un porter
amb molta trajectòria a l’OK Lliga,
per exemple a Vic, i que ja ha jugat
finals europees importants i que tot i
la seva joventut té molt recorregut”.
Pel que fa a Rodríguez, el tècnic destaca que “té un gran historial en grans
equips i la selecció espanyola. Arriba
amb el rol d’aportar gran experiència i saber competir. És un gran juga-

dor amb capacitat física”, un jugador
que ha fet 16 gols aquesta temporada.
Des de la modèstia d’un club de
poble que vol aspirar a més, Candami remarca que “ha fet un esforç per mantenir juntes totes les peces i buscar bons
recanvis per a les pèrdues, que ens deixen un equip amb moltes garanties per
gaudir” però no vol llançar les campanes al vol de cara a la pròxima temporada: “els objectius encara són difícils
de definir. Hem d’anar pas a pas i amb
calma, tot i que és evident que tenim

una plantilla amb experiència en OK
Lliga en què ens hem d’exigir entrar a
la Copa del Rei i passar eliminatòries
a Europa. També arribar bé a la segona volta, ja que la pròxima temporada
tornen els ‘play-off’ pel títol”.
L’experiència d’aquestes últimes
quatre temporades a l’OK Lliga i els resultats aconseguits fan del CH Caldes
un equip consolidat a la categoria i amb
estatus de club guanyador que els rivals ja tenen en compte per a la pròxima temporada.
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FUTBOL | CF CALDES

Al Caldes se li escapa la remuntada

L’afició del Caldes va guanyar l’eliminatòria de la grada. > A. san andrés

No va poder ser. El CF Caldes continuarà un any més a Segona Catalana després d’empatar a dos en
un partit on va ser el millor equip
sobre la gespa del Municipal d’El
Catllar. El 0-2 del partit d’anada
va pesar massa pels de José Luís
Duque, que tot i igualar l’eliminatòria al minut 73, veien com un penal
en la jugada següent els deixava
amb inferioritat i el rival aconseguia desfer l’empat en el global.
Després d’aconseguir el 0-1 als vint
minuts amb un gol d’Albert Camí,
amb superioritat al marcador i a la
grada, l’equip es creixia esborrant
als tarragonins del camp. Només tímides arribades que no feien trontollar els blaugranes abans que

NATACIÓ | CN CALDES

Campabadal i Becerra viatgen a Roma

Becerra i Campabadal a l’aeroport. > CEDIDA

La jove nedadora del CN Caldes, Ainhoa Campabadal, i l’entrenadora de natació del també club calderí, Lourdes Becerra, han viatjat juntes amb la selecció espanyola de natació al Meeting Internacional Tiro a Volo, que va tenir lloc a
Roma del 6 al 8 de juny.
Per Becerra, la competició ha significat l’estrena de la seva
internacionalitat com a entrenadora del conjunt espanyol.
Per Campabadal, d’altra banda, l’esdeveniment esportiu ha
servit de preparació abans de l’esperat Campionat d’Europa
Júnior, que tindrà lloc a Kazan al juliol, i el Campionat del
Món Júnior, previst a finals d’agost. La nedadora va participar en les proves dels 50, 100, 400 metres lliures, 100 metres esquena i 200 estils; i després de disputar-les totes, va
aconseguir endur-se tres medalles: 1a posició júnior en els
50 i 100 lliures, i 3a absoluta en els 100 lliures.

Adama Sissoko estavellés la pilota
al travesser al minut 34.
Amb tot, el Caldes marxava al descans amb el 0-1 i amb bones sensacions de cara a la segona part. A la
segona, tot i les ocasions el gol no arribava, fins que Adama aconseguia
un remat des de la banda esquerra al
minut 73. La part groga del Municipal emmudia i la blaugrana s’enfonsava. Però l’alegria durava poc.
Panenka se li apareixia a Jordi
Prades, que retallava distàncies
al marcador (1-2) amb un llançament magistral de penal en la jugada següent.
Poc després, El Catllar empatava a
porta buida en el descompte.
“A nivell competitiu hem estat

millor en el global de l’eliminatòria, però ells han sabut gestionar millor les ocasions, els temps
de partit tant a l’anada com a la
tornada. Ens hem enfrontat a un
gran equip, al que felicitem. Nosaltres haurem de seguir amb el
que hem fet aquest any, comptant
amb gent de la casa, mantenir el
bloc jove i gaudir l’any vinent salvant la categoria, que és el nostre objectiu” va explicar el tècnic
blaugrana després del partit.
El Caldes es queda sense premi,
tot i la bona eliminatòria que ha
fet, i seguirà la pròxima temporada al grup 4 de 2a Catalana, on
ara ja no serà un equip més, sinó
el rival a batre. > A. san andrés

ATLETISME | CN CALDES

Caldes de Montbui conquereix quatre
podis en la cursa Els 10 de Santa

L’equip d’atletes de Caldes. > CEDIDA

Els atletes del CN Caldes revaliden,
any rere any i prova rere prova, el
seu destacat rendiment en curses
d’alt nivell competitiu. En una ocasió més, quatre dels més destacats
corredors i corredores de la vila
no només van fer podi, sinó que
van quedar primers en les seves
respectives categories. Vanessa
Olmos, Mercè Puigdueta, Òscar
Agueras i Manolo Romero van quedar campions, el 2 de juny, en la 12a
edició de la cursa popular Els 10 de
Santa, celebrada a la localitat de
Santa Perpètua de Mogoda.
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del 18 de juny al 01 de juliol del 2019
Exposicions
“25 anys de l’Associació
Cultural de la Dona”
A partir del 21 de juny.
Lloc: Sala Delger
Organitza: Associació
Jardí Santa Susanna
‘Pakistan’
Fins al 29 de juny.
Lloc i organitza: El Centre,
Ateneu Democràtic i Progressista
“L’aigua que cura.
Història de l’hospital de
pobres de Santa Susanna”
Fins al 30 de juny.
Lloc i organitza: Museu Thermalia

juny
DImarts 18
JORNADES
GASTRONÒMIQUES
DE LES CIRERES DE CALDES
Fins al 6 de juliol, àpats i
productes elaborats amb la
cirera calderina.
Lloc: diferents restaurants
de la vila termal
Organitza: Ajuntament de Caldes
11 h · PERÍODE DE
PREINSCRIPCIONS
Inici del període de
preinscripcions escolars a
l’Escola d’Adults El Roure Gros
de Caldes de Montbui, fins al 25
de juny. De dilluns a dijous de 11
a 13 hores i de 17 a 19 hores.
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Escola Adults
El Roure Gros

DImecres 19
08 h · CAMINADA
Caminada a la Vinya del
Llobet i El Mirador del Sanosa
Lloc de sortida: Les Cases
dels Mestres
Organitza: Caminades de L’Esplai
09.30 h · CURS
“Com fer atractiu el teu
producte o servei”.
Àmbit del màrqueting i vendes.
Lloc: Caldes Emprèn – Centre
d’Iniciatives Empresarials
Organitza: Ajuntament de Caldes
10.30 h · BALLADA
DE SARDANES
Lloc: F. d’Acollida Santa Susanna
Organitza: Colla de sardanes de
l’Esplai i Fundació d’Acollida
Santa Susanna

16 h · ESPECTACLE
A càrrec de l’actriu Rosa Fité
i berenar per a les sòcies
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació Cultural
de la Dona
17h · CELEBRACIÓ
FINAL DE CURS
Final de curs dels grups de
gimnàstica i balls i danses.
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Grups de Gimnàstica i
Balls i Danses

DIjous 20
16 h · CELEBRACIÓ
FINAL DE CURS
Final de curs dels Grups de
Gimnàstica i Balls i Danses.
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Grups de Gimnàstica
i Balls i Danses.
16 h · TALLER PRÀCTIC
“Ja saps a què dedicar-te?
T’ajudem”. Sessions formatives
adreçades a joves en procés de
cerca activa de feina.
Lloc: Club de Feina de la Piqueta
Organitza: Ajuntament de Caldes
19 h · XERRADA
“Càncer i herència genètica: què
cal saber” dins del Cicle “Com
podem millorar la nostra salut”.
A càrrec d’Esther Castellsagué,
biotecnòloga i doctora en genètica
i Eva Tornero, biòloga i tècnic
superior en genètica.
Activitat gratuïta.
Lloc: Fundació Santa Susanna
Organitza: Associació Jardí
Santa Susanna i Fundació
Santa Susanna
20 h · ACTE
PRESOS POLÍTICS
“Música per la llibertat dels
presos polítics”.
Lloc: Plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes

DIvendres 21
15.30 h · CELEBRACIÓ
FINAL DE CURS
Final de curs dels Grups de
Gimnàstica i Balls i Danses.
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Grups de Gimnàstica
i Balls i Danses.
18 h · INAUGURACIÓ
EXPOSICIÓ
“25 anys de l’Associació
Cultural de la Dona”
Lloc: Sala Delger
Organitza: Associació Jardí
Santa Susanna

DIssabte 22
18 h · DISCO COUNTRY
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació Jardí
Santa Susanna

DIumenge 23
20 h· FLAMA DEL CANIGÓ
Organitza: Ajuntament de Caldes
21 h · REVETLLA
DE SANT JOAN
Amb sopar i ball.
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: L’Esplai de Gent Gran
de Caldes de Montbui

DImarts 25
ASSAMBLEA DE SOCIS/ES
Lloc: Fundació Santa Susanna
Org.: Assoc. Jardí Santa Susanna
LLIGA SOCIAL DE
PÀDEL 2019-20
Es disputaran tres categories:
femenina, masculina i mixta.
Durant els mesos de juny, juliol i
setembre es jugarà la prèvia per
començar la lliga a l’octubre.
Lloc i organitza: CN Caldes
10 h · CURS
Inici el curs de premonitors/es
i voluntariat en el lleure,
fins al 28 de juny.
Lloc: Espai Jove El Toc
Organitza: Punt de Voluntariat
Col·labora: Espai Jove El Toc

DImecres 26
08 h · CAMINADA
Caminada a Palau
Sortida: Les Cases dels Mestres
Organitza: Caminades de L’Esplai
18 h · BOOK EXPRESS CLUB
‘Persèpolis’ de Marjene Satrapi,
dinamitzat per Cos de Lletra.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes

DIjous 27
14.30 h · DINAR GROC
15.30 h · XERRADA
Jornada de conferències a
favor dels presos/es polítiques/
es catalans/es. A càrrec de Pepe
Beunza, primer objector de
consciència a l'Estat espanyol
de caràcter polític.
Acte amb dinar obert a tothom.
Inclou botifarra, beguda i fruita.
Lloc: IRTA - Torre Marimon
(Sala Josep Tarragó)
Organitza: ADIC-IRTA

SOPAR CONCERT
JORNADES GASTRONÒMIQUES
DE LES CIRERES

DIjous 20

21.30 h | Rosset
Combo modern de l’EMM Joan Valls.
Preu: 25€

DIUMENGE 23

21.30 h | Balneari Broquetas
Trio Bosch - Carreras- González, música clàssica.
Preu: 22€

DIVENDRES 28

21.30 h | Canfanga
Luckyboy & Sugar B & Saudade Atomic Leopards.
Preu: 30€

DISSABTE 29

21.30 h | Fika Brunch
Mónica Guech i Daniel da Silva, jazz-soul.
Preu: A la carta
—
Organitza: Ajuntament de Caldes de Montbui

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

DIvendres 28
18 h · HORA DEL CONTE
Contes que fan plorar de riure,
a càrrec de Sandra Rossi. Edat
recomanada: a partir de 3 anys.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes
21 h · SOPAR BALL
Lloc: Les Cases dels Mestres
Inscripcions i organitza:
L’Esplai de Gent Gran de
Caldes de Montbui

DIssabte 29

20 h · FESTA DEL SOCI/A I
SIMPATITZANT
Lloc: Fundació Santa Susanna
Org.: Assoc. Jardí Santa Susanna
22 h · CONCERT
Raynal Colom Trio
Lloc i organitza: El Centre,
Ateneu Democràtic i Progressista

Diumenge 30
12 h · CASTELLERS
Actuació dels Escaldats amb
motiu del 17è aniversari dels
Matossers.
Lloc: Molins de Rei
Org.: Castellers de Molins de Rei.
18 h · BALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació Gent Gran

07 h · SORTIDA A VERDÚ
I RODA D’ISÀBENA
Visita de Verdú, pàtria de Sant
Pere Claver i visita de l'antiga
Catedral pirinenca de Roda
d'Isàbena (Osca).
Lloc de sortida: Estació
d’Autobusos de Caldes
Organitza i inscripcions:
Parròquia Santa Maria

18.30 h · MÚSICA
Concert coral a càrrec
de la Coral de Sentmenat.
Lloc i organitza: Casino de Caldes

17 h · TALLER/IOGA
Open Strala Yoga, amb snack
bar i delícies de cireres. En
el marc de les XVI Jornades
Gastronòmiques de les Cireres.
Lloc: Fika Brunch
Organitza: Ajuntament de Caldes

DANSA
Stage de dansa internacional a
càrrec de Marisa Yudes.
Fins al 6 de juliol.
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: Marisa Yudes i Stage
Escola d’Arts Escèniques.

juliol
Dilluns 01
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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

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).

La frase de la quinzena

“Quan una porta de la
felicitat es tanca, una
altra s’obre; però sovint
ens quedem mirant tant
de temps la porta que s’ha
tancat que no som capaços
de veure la que s’ha obert
per a nosaltres.”
> Hellen Keller

Mots encreuats
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
HORIZONTALS: 1. Femení, amb perplexitat. Cinquanta
romans. 2. Emissió involuntària d’orina. Vocal. 3. En sentit
contrari, aliatge de ferro i carboni. Mamifer artiodàctil
remugant de la familia dels giràfids. 4. Relatiu o
pertanyent a l’irànic. Nombre de Referència de Societats
de l’Agencia Tributària. 5. Cinquanta-cinc romans.
6. Natural de Líbia. Dona noble o peça d’escacs. 7. Punt
cardinal. Article femení. Abreviació de senyora. Vocal.
8. La serp. Extremitat dels ocells. Taula coberta de
sorra fina, usada antigament per dibuixar, calcular, etc.
9. En sentit contrari, vint-i-quatre hores. Deficient en força
física, mancat de força, vigor. 10. Lapó. En sentit contrari,
expressió de comiat.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

defuncions
14 de juny · 86 anys
NURIA OLIVA MARGALL
11 de juny · 73 anys
JOSE MARTINEZ LOPEZ
09 de juny · 96 anys
TRINIDAD SANMIGUEL PUIGNARO
09 de juny · 90 anys
MARIA OLIVA MARGALL
07 de juny · 62 anys
FRANCISCA ALONSO FRANCISCO
06 de juny · 82
JOSE GARRIDO LUNA

10

Cesc Carceller
Director del Centre d’Escacs Sant Cugat
Monitor d’escacs a EDAMI

SOLUCIONS HORIZONTALS
1. PERPLEXA. L. 2. ENURESI. A. 3. RECA. OCAPI. 4.
IRANIC. NRS. 5. LV. DAIMIO. 6. LIBI. DAMAS. 7. O.
LA. SRA. U. 8. S. ALA. ABAC. 9. AID. FEBLE. SAMI.
UEDA.

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

VERTICALS: 1. En femení, que comporta perill. 2. Sense
nervis, s’aplica a les fulles. En sentit contrari, afirmació.
3. Somera. Arbre caducifoli de la familia de les aceràcies.
4. Relatiu o pertanyent als àpats. Mil romans. 5. Article
masculí. Dues vocals. Que té afinitat amb una altra cosa.
6. Familia dels peixos osteïctis d’aigua dolça. Punt
cardinal. 7. Petit. Ocell de la familia dels cicònids.
8. La primera. Que es pot animar. 9. Part davantera del
buc d’un a nau. En sentit contrari, deessa. 10. En sentit
contrari, capa superior de l’escorça terrestre. Líquid
contingut en certs teixits dels cossos organitzats. Vocal.
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Curiositats

Responsable de La Vallesana Espai Degustació

Marc
Miras
Cabrera

Fem un vi? Aquesta invitació a un acte social,
estampat a la samarreta del personal de l’establiment, resumeix la nova etapa de La Vallesana,
que s’ha reconvertit en un espai de degustació
a més de ser un celler. Miras és, juntament amb
altres socis, un dels artífexs d’aquesta nova era.

Jordi Rius

Q. pascual

· Quina és la història que té al darrere La Vallesana Espai degustació?
La Vallesana és un negoci que va néixer fa 100 anys. Primer al carrer Major,
després es va traslladar a l’actual ubicació, a l’avinguda Pi i Margall, 15. Paral·
lelament, hi ha la part de destil·leria i
licors, ja que ens és propi el licor Flors
del Remei, que s’elabora des del 1918, i
l’Anís Taronja. Fa pocs anys vam treure el Gin 19 Flors, que suposa una renovació de la marca, ja que és una ginebra
que es fa a partir de les Flors del Remei.
Fa gairebé un any, em van fer la proposta de formar part de La Vallesana Espai
Degustació i ara en soc un dels socis.

“Volíem fer una proposta
diferent i calia buscar
l’encaix amb el fet que la gent
pogués tastar coses noves”

Del 18 de juny a l’01 de juliol de 2019

· Com vau decidir reorientar el negoci?
Volíem fer una proposta diferent i calia
buscar l’encaix amb el fet que la gent
pogués tastar coses noves. Entre els
socis, hi ha part de la família fundadora i socis externs que ens hi hem afegit
després. La Maria Fontcuberta, de la família fundadora i que fa molts anys que
genera cultura del vi, ens va dir que de
vegades costava que la gent tastés coses
diferents. En canvi, si tens un espai degustació o un espai de copes és molt
més fàcil que algú pugui venir, agafar
una copa de vi, et pugui dir què li agrada i que li donis algun producte similar.
· A l’espai hi vau fer obres...
A l’octubre de l’any passat, vam fer el
pas, es va decidir tancar la botiga per

fer obres. I encara no explicàvem
què és el que faríem. Vam crear una
mica d’expectació a través de les
xarxes socials mentre duraven les
obres. Per posar en marxa de nou el
negoci, vam anar a veure què feien a
altres llocs, vam viatjar al Penedès,
a Alella, a Girona. De tots els models que hem vist, hem fet el nostre:
la gent pot venir a fer una copa de
vi o cava, pot fer un vermut o picar
quatre coses. Després, la gent se’n
va a sopar. Es pot sopar aquí, però
no és una oferta amb cuina.
· A més feu tot el possible per difondre la cultura del vi...
Intentem que tot giri al voltant del
vi. Quan vam muntar tot l’espai de
degustació, vam intentar que la
degustació acompanyés el vi, no a
l’inrevés. Hem dedicat esforços a
generar moltes activitats. Vam començar fent una vegada al mes un
tast, però, a causa de la demanda,
el fem cada 15 dies. Aquest dimecres el farem amb Raventós d’Alella. La setmana passada vam fer un
tast outdoor, és a dir, el fem fora de
la nostra botiga i es tracta normalment d’algú o d’una empresa que
ens contracta per fer tastos.
· Aquesta nova fórmula de l’espai
de degustació atreu més clients?
Crec que quan ofereixes a la gent
tastar un vi que potser no es comprarà fa que tingui més opcions.

Que un dia vingui amb els amics i
faci una copa de vi mentre xerra i
gaudeix de la trobada. Potser un
altre dia ve amb la parella, es pren
un vi de gama superior, que a casa
no en prendria, però el gaudeix molt.
Ara mateix tenim cinc vins negres a
copes, tres de blancs, dos de rosats
i dos caves. Amb la resta de vins hi
ha l’opció de fer el ‘descorche’ que
es diu en castellà, és a dir, pots obrir
l’ampolla que vulguis i aquella ja és
la teva ampolla. Té un preu, que són
3 euros més 1 euro per copa i el preu
de l’ampolla a preu de botiga.
· Els clients acostumen a estar
informats sobre vins i caves?
Els nostres clients busquen que els
recomanem. Jo sempre pregunto
quant es vol gastar, quin perfil de vi li
agrada, amb què el vol acompanyar.
La gent surt molt contenta. Era tot
un repte que la Maria fes tants anys
que recomanés vi i ara que nosaltres
ho seguim fent i la gent estigui satisfeta amb les nostres recomanacions.
· Quantes referències teniu?
Treballem per sobre de les 1.000 referències de vins i licors. Intentem
que el nostre lineal canviï sovint.
Així la gent no s’avorreix. Tractem
d’incorporar coses noves sempre i
que hi hagi renovació de temporada.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

