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Can Regasol clou la
Festa del Barri amb
havaneres i cremat
>P04

Deficiències en la
façana exterior del
pàrquing de les Hortes
>P06

Halldor Mar, l’islandès
que canta en català,
actuarà a El Casino
>P10

Festival per celebrar
el vintè aniversari de
Yoga-Ashram
>P12

Un casc
antic que
no bull
El barri vell de Caldes
intenta aixecar el cap per
atraure més comerç
>P02-03

Un domàs amb l’eslògan ‘Viu el Casc antic’, corona un dels balcons de la plaça de la Font del Lleó com a símbol de reivindicació veïnal i comercial per revitalitzar el barri. > q. pascual
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DINAMITZACIÓ | barri vell

Revitalitzar el nucli antic

Veïns i comerciants del barri vell es queixen que la zona està cada vegada més deserta i desproveïda de serveis

Jordi Rius

N

ormalment el barri vell
d’una població acostuma a ser el pol d’atracció
de visitants i la majoria
d’activitats econòmiques
es concentra en aquella zona. Com que
també acostuma a ser singular, la majoria de les administracions municipals
s’afanyen a tenir-lo ben arreglat i apte
per al trànsit dels ciutadans i visitants.
Si ens fixem en Caldes de Montbui,
veurem que els carrers del nucli antic
estan totalment adequats per al passeig
de veïns i visitants amb clares restriccions al trànsit de vehicles. Però què és
que passa? “El nucli antic del poble ha
quedat arraconat per una sèrie de decisions bàsicament polítiques”, explica Salvador Codina, tresorer de l’Associació de Veïns i Comerciants del Casc
Antic (AVCAC). Fent un repàs a les intervencions que han anat minvant el
trànsit de gent pel nucli antic “hi ha la
decisió de treure el mercat setmanal
dels dimarts sota el pretext que si es
feia per aquests carrers impediríem

6 locals

continuen
tancats a l’espera
que es puguin
tornar a llogar

La recent
remodelació
de la plaça
de la Font
del Lleó podria

reactivar l’activitat
a la zona

l’accés d’actuacions d’assistència”,
argumenta Codina, “però quina casualitat que la majoria de fires es fan en
aquest carrers”, afegeix, “encara que
són coses puntuals et diuen”. Tot i que
és comerciant, Codina coneix els veïns
del barri, i conclou que “o realment es
pren la decisió valenta o el futur comercial i no comercial a mitjà termini del barri no el veig clar realment”.
Aquest SOS que llança el membre
de l’AVCAC passa per recuperar una activitat setmanal pels carrers del barri.
L’associació fa uns anys ja va tirar endavant un mercat ecològic artesà dissabtes al matí “però va arribar un
moment que estàvem esgotats perquè suposava molta feina”. Veïns i comerciants del barri han manifestat que
s’han posat en contacte amb l’Ajuntament per fer possible el mercat ecològic els dissabtes al matí però que la resposta municipal “ha insistit molt que
sigui diumenge, tot i que nosaltres
volem que sigui de dilluns a dissabte
perquè necessitem que vingui gent”,
constata Codina. L’alcalde de Caldes,
Isidre Pineda, ha apuntat com a solució la celebració d’un mercat de produc-

tes de proximitat “que sigui l’herència
del mercat ecològic que organitzava
el nucli antic” però que es tractaria de
“dotar-lo d’esperit més comercial”.
Al nucli antic hi ha actualment uns
vuit locals buits per llogar. El membre de
l’AVCAC assegura que moltes persones
que poden venir interessades en obrir
algun negoci pel barri vell “es posen a
comptar la gent que passa per aquests
carrers i no els surt a compte”. Pineda ha subratllat que les obres a la plaça
de la Font del Lleó i els carrers del barri
“potser serveixen per posar en valor
aquests locals i contribuir a la dinamització econòmica de la zona”.
A la realitat comercial del barri
també s’hi ha d’afegir el dia a dia del
veïnat. Codina també critica la decisió
en el seu dia de traslladar el CAP des
del centre cap a la seva ubicació actual,
“cosa que va perjudicar la gent gran
que viu al barri”. També s’hi afegeix
el fet que en convertir en zona de vianants els carrers “tenim menys coses
per atreure visitants, el Taller d’Art
i l’Escola de Música els traslladen i
les monges se’n van”. En definitiva, el
barri resultant “està totalment adap-

tat per a vianants, no hi ha serveis ni
botigues”. Comerciants i veïns tenen
dipositada la seva esperança en la reforma de la plaça de la Font del Lleó
però hi ha el temor “de si després
l’omplirem de contingut, perquè ferhi una vegada l’any l’Escaldàrium no
surt a compte”. Si la plaça es va fer
pensant en els turistes, quan aquests
passegin “tindran la sensació que el
barri està mort perquè no hi ha botigues obertes”. Pineda ha proposat que
la Fira de Nadal, que es fa a la plaça de
la Font del Lleó, allargui la seva durada durant tot el mes de desembre, “que
es convertís en un referent en aquest
tipus de fires com un mercat nadalenc
d’estil europeu”.
Una altra reivindicació de
l’AVCAC és muntar la Fira de Sant
Jordi pels carrers del barri en lloc del
parc de l’Estació. “A la majoria de ciutats amb un nucli antic important,
aquestes fires es fan per aquests carrers, no amb sorra com és el cas de
Caldes amb el parc de l’Estació”, assegura Codina.
Un altre dels hàndicaps que esmenten els veïns i comerciants de la
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A l’esquerra, les dues
realitats que conviuen al
barri amb establiments
de recent obertura i locals per llogar. A la dreta,
el tapís fet de gantxet
que es pot veure a la
plaça Onze de setembre
i sota el qual es va celebrar la festa d’estiu de
veïns i comerciants del
barri. > q. pascual

zona és el Museu Thermalia, “que
considerem que no està obert al
poble” i que està “ple d’obres de
Picasso i de Manolo Hugué i tu no
ho saps”. Segons Badia, “caldria
anunciar molt més que tenim
aquestes obres”, ja que seria un
gran reclam per als visitants.
Una altra iniciativa per revitalitzar el barri vell que planteja l’alcalde és debatre amb els comerciants la declaració de la zona com
a nucli turístic “perquè això permetria als comerços obrir els diumenges al matí i seria una reactivació dels establiments”.
LES SOLUCIONS
PER A LA RESTA DE PARTITS
En el debat electoral que va organitzar El Calderí el 16 de maig amb

L’equip de govern
proposa celebrar un
mercat setmanal de
productes de proximitat
als carrers del nucli antic
i allargar la Fira de Nadal

els candidats a les eleccions municipals, la comerciant Marina Meneses, de la llibreria Joc de Paraules,
ubicada a la plaça de l’Església, va
demanar als caps de llista quines
propostes formularien per revitalitzar el nucli antic.
Carla Millán, del PSC, va reivindicar que la dinamització del

nucli antic ha de ser des de diferents
fronts, com cultural, comercial i fins
i tot gastronòmic, alhora que va demanar “la creació d’una finestreta única empresarial per facilitar
la implantació de nous negocis” o
la facilitat per a les entitats perquè
facin activitats per l’àmbit del nucli
antic. La portaveu de la CUP, Marta
Barnils, es va mostrar favorable a
obrir un procés participatiu amb els
comerciants “per saber què necessiten perquè el barri es potenciï”
i va llançar la proposta de creació
d’un alberg municipal “a l’edifici de
Can Rius”.
Pere Morcillo, de Junts per
Catalunya Caldes, va explicar que
“a través de la cultura aconseguirem la dinamització del barri
vell”. En aquest sentit, Morcillo va

parlar de la cessió d’ús de l’edifici
de l’escola del Carme, on s’hi podrien ubicar diferents entitats amb
diferents espais de trobada, definir
“què hem de fer a Can Rius, perquè ha de ser l’eix vertebrador
de la cultura i l’educació a Caldes” i la bonificació de llicències
per a nous establiments comercials del nucli antic. Montse Romano,
del PP, va parlar de la possibilitat
“de celebrar una consulta popular perquè la ciutadania valori
la possibilitat que el mercat setmanal se celebri a la plaça de la
Font del Lleó”.
UN CEL PLE DE FILS
Una de les darreres iniciatives de
l’AVCAC ha estat la creació d’un
envelat fet amb ganxet que s’ha

penjat a la plaça 11 de Setembre
i que encara es pot veure aquests
dies. Sota aquesta ombra, es va celebrar la festa de l’escuma, amb repartiment de gelats, mentre que a
la plaça de la Font del Lleó es va fer
una trobada d’intercanvi i mercat
de plaques de cava. Aquesta iniciativa se suma a la festa de primavera que també organitza l’entitat i la
dinamització que fa pels carrers del
nucli antic la setmana abans de la
Fira de Nadal. L’any passat, el barri
vell El Casc Antic de Caldes va participar per tercer any consecutiu
en la 8a campanya «Barris antics.
Molt per descobrir, molt per oferir», promoguda per la Generalitat,
que sortejava paquets turístics de
37 municipis catalans. El programa
està emmarcat en la llei de barris.
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Havaneres, cremat i bona companyia
Diumenge passat, Can Regasol va celebrar la Festa del Barri 2019 amb una jornada d’activitats per a tothom
Albert San Andrés

U

n bon rom cremat mentre escoltem havaneres
és la millor manera d’entrar al mes de setembre,
un mes que per regla general tothom odia: el final de les vacances i la tornada a l’escola i a la rutina.
A Can Regasol ho saben, i és per això
que, per acomiadar l’estiu, celebren la
festa d’aquest barri, a cavall entre Caldes i Bigues i Riells.
De fet, l’antic centre social del
barri –ara seu del Club Regasol de
pàdel– és en territori de Bigues, tot i
que la vorera del davant és Caldes. Al
jardí és on es realitzen tots els actes festius. “Sobre el 70-80% de la urbanització és en territori de Bigues, tot i que,
per sort, jo soc calderí” reconeix Joan
Satorres, president de l’Associació de
Veïns de Can Regasol. Aquesta duplicitat, però, no existeix entre els veïns ja
que la majoria fan vida a Caldes.
Potser per aquest fet, el primer
dels actes de la Festa de l’Estiu ha estat
una visita cultural guiada pels carrers
de Caldes, que va començar uns minuts
després de dos quarts de deu.
El ioga en família va relaxar tothom una hora abans que els més petits s’esveressin amb els jocs infantils,
en què els jocs d’aigua feien les delícies
dels participants, obrint la gana de tothom per la paella popular de les dues
de la tarda, on un total de 140 veïns van
gaudir d’aquest dinar gratuït a càrrec

Les havaneres van tancar una jornada molt atapeïda d’actes a Can Regasol. > A. san andrés

“Aquest any hem
tingut un rècord
d’assistència al
dinar, i la gent
ha estat molt
animada”
Joan Satorres,
president AAVV
Can Regasol

de l’associació veïnal. La sobretaula s’ajuntava amb l’actuació del Mag
Adam, que repetia actuació per segon
any consecutiu.
“Estem molt contents de com
ha anat. Aquest any hem tingut un
rècord d’assistència al dinar i com
es pot veure, la gent està molt animada” explica el president Satorres,
que reconeix que “hem pensat que
una manera de retornar la quota
als socis era fer la festa gratuïta”.

Entre mojitos i rialles, les classes de
bachata i salsa se celebraven sota un
cel amenaçador que respectava, però,
tota la jornada.
El punt final el posaven les havaneres, que, juntament amb el caliu
de les flames del rom cremat fet per
la directiva de l’associació de veïns –
que suma ja cinc anys al capdavant–,
va acomiadar l’edició 2019 d’una festa
d’estiu dirigida a intentar “fomentar
la vida de barri amb diverses ac-

cions, posant en comú la vida dels
veïns i intentant tenir la màxima
convivència possible”. Res que no es
pugui aconseguir amb un concert en
una tarda d’estiu, amb bona companyia
i un cremat com cal.
L’associació fa “diverses activitats durant l’any, com la festa de la
primavera, i de vegades també a la
tardor, presentació de llibres o xerrades de seguretat, entre d’altres”
per mantenir viva la flama veïnal.

DIADA | PROGRAMACIÓ

Una commemoració plena d’activitats tradicionals
Fins el 6 de setembre hi ha temps per afegir una ofrena floral a la plaça de l’Onze de setembre per a la Diada
Caldes viurà de ple les celebracions
al voltant de la diada de l’11 de Setembre d’enguany amb activitats que
arrenquen aquest divendres i que
s’allarguen fins dimecres que ve, el
dia de la Diada. Els primers que obriran els actes seran els Castellers de
Caldes, que oferiran un assaig casteller a la fresca dedicat especialment
a la Diada, dia en què els Capgirats
aixequen el Pilar de la Senyera (una
actuació castellera en què es construeix un pilar de persones i l’anxaneta desplega la bandera catalana).
Aquest diumenge, els castellers
tornen a ser protagonistes dels
actes amb una cercavila castellera que sortirà a partir de les 11.30
h des del parc de l’Estació i seguirà per l’avinguda Pi i Margall, carrer d’Asensi Vega, el carrer del
Forn i que acabarà a la plaça de la
Font del Lleó. Allà, a partir de les
12 hores del migdia hi haurà una ac-

tuació castellera amb els Castellers
de Montbui, els Matossers de Molins i els Castellers de Cerdanyola.
Dimarts 10, la vigília de la Diada,
l’ANC de Caldes de Montbui organitza a partir de les 21 hores la
Marxa de Torxes per a la Independència, que arrencarà des de la
plaça Catalunya i connectarà amb
l’avinguda Pi i Margall, el carrer
del Forn i la plaça de la Font del
Lleó. Mitja hora més tard, l’Agrupació Sardanista Calderina organitza una ballada de sardanes amb
la Cobla Ciutat de Terrassa.
A les 11 h del dimecres 11 de setembre tindrà lloc l’acte institucional amb el pilar de la senyera i
les ofrenes florals de l’Ajuntament
i de la ciutadania. En aquest sentit, cal destacar que fins el 6 de setembre hi ha temps per afegir una
ofrena floral. Només cal posar-se
en contacte amb el correu elec-

trònic alcaldia@caldesdemontbui.
cat o bé trucar al telèfon 93 862 70
27. A l’acte institucional, organitzat per l’Ajuntament, hi col·laboren
els Castellers de Caldes de Montbui, les corals del Centre, Guisla,
del Casino, El Calderí, Caldes Groga
i altres entitats locals.
El Parlament de Catalunya va declarar l’11 de setembre com a Diada
Nacional de Catalunya l’any 1980.
L’11 de Setembre commemora 14
mesos de resistència al setge que
va patir la ciutat de Barcelona a la
fi de la guerra de Successió per la
corona hispànica i a mans de les
tropes de Felip V de Castella. L’11
de setembre de 1714, la ciutat es va
haver de rendir, i així es va iniciar
la submissió de Catalunya a la monarquia castellana; els catalans van
perdre les estructures d’Estat i les
institucions que havia anat configurant des de l’Edat Mitjana. > j. rius

Ofrena floral 2018, de l’Ajuntament i la ciutadania a la plaça Onze de setembre. > J. SERRA
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equipament | deficiències

Reparació en el
tancament de les gàbies
del nou aparcament

Del 03 al 16 de setembre de 2019

turisme | patrimoni

Poc després de l’obertura del nou aparcament de les
Hortes s’hi van detectar deficiències a la façana exterior

Visites a les Termes Romanes organitzades pel Museu d’Art i Patrimoni i l’Oficina de Turisme. > cedida

Visites guiades amb Thermàlia

Diversos puntals asseguren l’estructura de la façana exterior del pàrquing. > J. SERRA

Només cinc mesos després d’inaugurar el
nou aparcament Centre-El Sindicat situat a les Hortes de Baix, a començaments
d’aquest estiu els serveis tècnics municipals hi van detectar problemes tècnics en
el tancament de les gàbies que aguanten
els blocs de pedra de la façana exterior.
L’Ajuntament va informar mitjançant un
comunicat sobre l’aparició d’aquestes deficiències, tanmateix, ho va traslladar a
Ravetllat Ribas Arquitectes, direcció facultativa de l’obra, i a Sorigué, l’empresa
constructora encarregada d’executar-la.
Alhora, i degut a l’aparició d’aquestes deficiències, es va demanar una valoració externa a un expert en estructures.

Els tècnics han estat treballant en la correcció dels tancaments de les gàbies de la
façana exterior i ja s’han pres algunes mesures de seguretat preventiva amb la col·
locació d’uns puntals provisionals.
AUDITORIA EXTERNA
En el comunicat enviat des del consistori
també s’informa que l’empresa responsable de la construcció del nou aparcament
ubicat a les Hortes de Baix va començar a
reparar els problemes tècnics a les gàbies
a començaments de mes d’agost sense cap
cost addicional per l’Ajuntament, tot i que
aquest ja ha demanat una auditoria externa abans de la recepció de l’obra.

Durant el mes d’agost també s’han dut a
terme les visites guiades dels punts d’interès patrimonial de la vila. El Museu d’Art i
Patrimoni conjuntament amb l’Oficina de
Turisme han realitzat, amb l’ajuda d’un guia
especialitzat, visites a les antigues Termes
Romanes de finals del segle II aC, la Font del
Lleó, que dona aigua a 74° de temperatura,
el menjador modernista de l’antic balneari
de Can Rius, el safareig termal de la Portalera, on encara avui s’hi renta la roba, el safareig termal dels malalts, el Molí de l’Esclop i el Museu Delger, una casa del segle
XVIII, reconvertida en museu pel seu últim
propietari, mossèn Delger. Durant la visita

es podran veure les dues plantes de la casa
on s’evoquen els aspectes més quotidians
de la vida d’una família de classe mitjana al
llarg de més de dos segles.

Reportatge a RTVE
El dia 6 d’agost es va emetre a RTVE, al
programa España Directo, un reportatge sobre
la vila calderina i la seva riquesa termal que
va destacar les termes romanes, que són les
més ben conservades de la Península, i les
propietats curatives de les seves aigües.

boe | mauthausen-gusen

Memòria històrica

El divendres dia 9 d’agost el BOE va publicar el nom
dels 3.013 espanyols i 1.414 catalans que van morir
al camp de Mauthausen-Gusen i que l’Estat espanyol no havia reconegut legalment fins ara. Entre
les víctimes localitzades en aquest camp de concentració hi va haver cinc calderins: Josep Maria Catafau Rabadà, Joan Deu Casanovas, Isidre Malla Carreras, Josep Manuel Blaví i Marcel Ramos Comas.

Ràdio Caldes | Nova Temporada

festivitat | entitat

Diada de Santa Susanna:
vida i renovació

Caldes de Montbui ‘on air’
Des d’ahir es pot escoltar la nova temporada a Ràdio Caldes. L’emissora municipal, que acumula des de la temporada
passada 4.000 descàrregues de podcast
mensuals i una mitjana mensual de 1.000
connexions per streaming, arrenca la temporada 2019/2020 amb 12 programes nous,
sumant 40 hores setmanals de producció
pròpia que ofereixen a la seva audiència
un total de 44 programes gràcies als seus
60 col·laboradors. A la programació que
ofereix l’emissora s’hi poden trobar una
àmplia diversitat de continguts: cinema,
humor, llibres, cultura, Caldes, música, esports, salut mental, entre d’altres.
Els nous programes per a la graella d’aquesta temporada són Hockey Càtedra, en què
es recollirà l’actualitat del món de l’hoquei
en l’àmbit municipal, estatal i mundial; Batecs del CN Caldes, les sessions de música
del CN Caldes per fer exercici amb Ràdio
Caldes; El poder dels petits canvis, un pro-
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grama de ioga conduït per Yoga Ashram;
Dues flors sense remei, una tertúlia variada per començar el cap de setmana a càrrec de Sandra Redondo i Carla Millán; Freqüència nòmada, en què dos calderins que
estan viatjant pel món explicaran les seves
experiències cada quinze dies; Caldes en
concert oferirà un recull dels millors concerts que s’han fet a Caldes; Casa nostra
serà un programa de música, teatre, cinema
i cultura en general; Groucho i Chico advocats amb els guions radiofònics de Flywheel, Shyster & Flywheel; Sonotone, un programa dels sons de la vila, amb Raimon
Fransoy i Pere Puigdomènech; Escolta la
natura, un espai radiofònic per apropar la
natura a tots els calderins i calderines, per
Elaine Fradley i Elena López; Parlem de
ciència, un programa en què es parlarà de
ciència amb Oscar Palacios i Navegant per
la ment, en què es parlarà de salut mental
sota el guiatge del doctor Sorribes.

El diumenge 11 d’agost, la Fundació
Santa Susanna, la Fundació d’Acollida Santa Susanna i la Fundació Sociosanitària Santa Susanna van celebrar
la diada de la seva patrona. Durant la
diada es va oferir un còctel i es va celebrar l’eucaristia, i a la tarda es va oferir un sopar.
Residents, familiars, voluntaris, treballadors, patronat i persones vinculades a
les entitats van poder retrobar-se i gaudir plegats dels diversos actes.
La diada de Santa Susanna també
va servir per clausurar el lema del
curs “Viure i renovar-se” que al llarg
dels mesos ha ajudat a reflexionar sobre
la visió fundacional de l’entitat.

OAC | millores

Enquesta ciutadana
Fins el dia 22 de setembre hi ha oberta la convocatòria per participar en l’enquesta sobre
l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntamnet amb l’objectiu de millorar la qualitat dels
serveis que ofereix. Les persones interessades poden fer-ho presencialment a l’OAC o de
manera virtual a la pàgina web del consistori.
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ERC Caldes de Montbui

PSC Caldes de Montbui

CUP - Caldes

Junts x Cat - Caldes de Montbui

PPC Caldes de Montbui

Que el ritme
no pari!

Vine a la Festa
de la Rosa amb
nosaltres!

En defensa
del territori

S’acaben les
vacances

“Fer-se trampes
al solitari”

É

s setembre, la majoria
tornem amb les piles
carregades de fer vacances i seran més que
necessàries per encarar un nou i intens curs polític.
Comencem amb les polítiques d’habitatge com a prioritat del Govern municipal, amb projectes il·lusionants com
el foment de l’habitatge cooperatiu,
els microcrèdits per ajudar a l’emancipació dels joves i de les famílies que
volen accedir a un nou lloguer i també
seguim fent passos per l’ampliació del
parc públic d’habitatge públic i social.
El nostre esforç també està focalitzat
en anar teixint les quatre obres esportives: l’ampliació de la graderia del pavelló municipal de Torre Roja, que ja
té adjudicatari; els nous vestuaris del
pavelló municipal del Bugarai, que es
presentarà a concurs públic per segona
vegada, ja que la primera va quedar desert; les obres de la climatització de la
piscina vella i l’acabament, aquesta tardor, de la pista esportiva de l’IES Manolo Hugué, una pista rehabilitada que
s’utilitza per fer educació física i que
fora d’horari lectiu s’hi duran a terme
altres pràctiques esportives –majoritàriament sobre patins– o de caràcter
cultural quan se sol·liciti. En l’àmbit esportiu també tenim la voluntat de potenciar i prestigiar l’esport femení.
Una de les tasques més importants
que tindrà la nova regidoria de feminisme precisament serà la d’impulsar polítiques transversals a les diferents àrees per tenir sempre una
mirada amb visió de gènere.
En aquesta arrancada de curs també
veurem com es concreta la nova exposició de la primera planta del Museu
Thermalia, que pretén seguir posicionant Caldes com a referència del termalisme mediterrani. En aquest sentit, enfortirem la nostra implicació a la
xarxa de viles històriques termals europees, l’EHTTA (European Historical
Termal Towns Association).
També seran importantíssims els
treballs previs perquè durant aquest
mandat vegi la llum un dels principals compromisos electorals: el casal
de la gent gran a les wCases dels
Mestres. També ens centrarem en
la reforma de la plaça Catalunya per
continuar la millora de l’accessibilitat
de l’entorn tot enllaçant amb el carrer Font i Boet i Gregori Montserrat.
En l’àmbit educatiu comencem el curs
amb la tranquil·litat de donar cabuda
a totes les famílies que van sol·licitar
plaça a les escoles bressol municipals.
Com a govern progressista i republicà,
l’educació és i serà sempre una de les
nostres prioritats.
Tenim molta feina al davant i més reptes que anirem explicant. Som-hi i que
el ritme no pari!

A

ny rere any, i aquest
ja en fa trenta, els
i les socialistes
catalans ens trobem
un cop l’any en la
nostra ja tradicional Festa de la
Rosa. Un aplec amb què a l’inici
del curs aprofitem per trobarnos la militància del PSC, però
també centenars de persones que
són properes als nostres ideals.
Persones d’arreu que creuen en la
justícia social, l’estat del benestar,
la igualtat, l’internacionalisme, el
federalisme, la lluita per conquistar
drets... totes elles són benvingudes
a trobar-se en un dia de germanor
i fraternitat.
Des de l’agrupació de Caldes de
Montbui fa que hi particiem molts
anys, aprofitant aquesta data per
trobar-nos calderins i calderines
per gaudir d’un dia plegats, escoltar
referents polítics nacionals,
conèixer gent i compartir un
àpat junts. És per això que un
any més estem organitzant-nos
per participar el 29 de setembre
que ve, de la 30a Festa de la Rosa
del Partit dels i les Socialistes de
Catalunya a la Pineda de Gavà. Si
hi voleu participar amb nosaltres,
podeu posar-vos en contacte
mitjançant les nostres xarxes
socials, per correu electrònic a
caldesdemontbui@socialistes.cat
o al 633 50 48 86.
Sou tots i totes benvingudes!

P

ujant per la C-59,
direcció cap a Sant
Feliu de Codines, es
pot observar que,
d’un temps ençà, ha
sorgit del no-res una nova muntanya. Perquè us pugueu situar, està
ubicada al nord-est del nostre municipi, entre el cementiri i el camp
de golf, just enfront de la urbanització «Els Saulons». Aquesta zona
és coneguda popularment pel nom
de Can Cararac. Com és d’imaginar, aquesta protuberància al nostre paisatge més proper no és gràcies a un fenomen natural, sinó
conseqüència de la mà humana.
Des de 1997 en aquesta zona hi ha
una activitat d’extracció d’àrids i
d’abocament de residus. Des del
seu inici aquesta explotació ha
estat envoltada de controvèrsia, ja
que hi ha hagut denúncies sobre la
seva activitat per part de diferents
agrupacions polítiques del nostre
consistori mentre es trobaven a
l’oposició. Temps després, algunes d’elles han gaudit de responsabilitats de govern i, per a sorpresa de tothom, l’activitat continua
endavant. Centrant-nos en l’actualitat, el fet que cal posar en coneixement és que, ja fa uns mesos, un
decret d’alcaldia aturava l’activitat
d’aquesta explotació, que quedava precintada amb una notificació
policial a la porta i restringida per
irregularitats en la seva llicència.
Però la realitat no ha estat així:
els camions hi han seguit entrant
i sortint, com si no hagués passat
res, i l’activitat segueix activa, com
poden contrastar els veïns i veïnes
de la zona, que són testimonis de la
destrossa diària del nostre territori. Des de la nostra agrupació, CUP
Caldes, no entenem la passivitat
del govern local actual, ja que segons el nostre parer té la responsabilitat màxima d’aquesta irregularitat, atès que el negoci, tot i estar
precintat, continua endavant. Davant de qualsevol activitat precintada, l’administració ha de vetllar
per l’acompliment de la normativa
i els seus edictes.
Aquests fets persegueixen Caldes
de Montbui des de fa poc més de
vint anys, amb diferents colors governant. Tots, segons defensaven
al seu moment, estaven en contra
d’aquesta activitat. Aleshores, per
què tot continua igual? Fins quan?

E

l temps de vacances és el moment de
l’any en què, a banda
de fruir del necessari descans laboral i del gaudi ple de la família i els
amics, també se’ns obre la possibilitat de trobar un instant per a
la reflexió pausada i l’anàlisi més
acurat sobre en quin punt ens trobem de la nostra vida personal, familiar, profesional, etc. I també pot
haver estat un bon moment per raonar com hem arribat i on som respecte del compromís que vam fer
palès molts de nosaltres amb el
nostre suport a l’1 d’Octubre.
Si estem en el camí de mantenir
la llum als ulls i força al braç o bé
ens instal·lem en la mà estesa i la
mirada llarga, si esperem eternament el diàleg clar i sincer o continuem lluitant democràticament
per fer efectiva la república, si treballem com aconseguir un referèndum acordat o si ens reconeixem
mútuament la capacitat per resoldre una equació a la qual ens hem
dedicat tots plegats a sumar més
incògnites que a aïllar-les.
La resposta, al nostre parer, no es
trobarà en altre escenari que no
sigui aglutinar forces (no necessàriament i únicament polítiques) a
l’entorn de defensar de manera pública i notòria els valors republicans, la llibertat, els drets humans,
la democràcia i el dret a l’autodeterminació, valors tots que ultrapassen l’independentisme. Si no
ens conjurem tots plegats per sortir de l’atzucac que s’ha apoderat
del rígid marc mental del sobiranisme polític, haurem malbaratat
tota la força i el suport incondicional que ha dipositat a les nostres
mans el sobiranisme cívic.
I s’acosta l’11 de Setembre. Tal com
diu l’ANC, “des de la diversitat ens
cal teixir una unitat estratègica
que ens permeti portar a terme la
independència. I això només serà
possible si la societat civil mobilitzada, el Govern i el Parlament
caminem junts, si aquest 11 de Setembre tornem a ser molts i omplim de nou els carrers. L’11 de
Setembre, caminem plegats per
aconseguir la independència!”
És imprescindible ser-hi, cal arremangar-se un cop més i manifestar-se per exigir unitat i decisió al Govern i demostrar al món
que persistirem per fer possible el
nostre anhel de llibertat.

E

l passat ple ordinari del mes de juliol
el govern va portar
a aprovació una modificació de crèdit
del pressupost municipal de l’exercici 2019. Aquesta modificació és
per dotar de mes crèdit a l’obra de
l’ampliació del pavelló del Bugarai.
Aquest projecte va ser aprovat definitivament per acord de la Junta
de Govern local en la sessió que va
celebrar el dia 13 de febrer de 2019,
amb un pressupost total de
359.095,12 euros (IVA inclòs). Durant
el període atorgat per la seva publicació no es va presentar cap oferta.
Vam consultar l’expedient que es
va portar al ple i no hi vam trobar cap informe del responsable
de l’àrea de territori en què es justifiqués aquest augment, tampoc
hem pogut veure cap modificació
del projecte inicial, ni cap diferència substancial que fes augmentar
la partida. Tambe vam preguntar
al regidor sobre aquesta qüestió,
sense rebre cap resposta concreta.
Últimament hem pogut comprovar que aquest no és l’únic projecte que ha quedat desert en el
transcurs de la publicació perquè
cap empresa hi ha estat interessada, i això ens fa pensar que el govern local està presentant ofertes
sota preu de mercat. Per a nosaltres això és “fer-se trampes al solitari”, cosa que pot ser un obstacle
per a la bona execució de projectes en el futur.
Per aquests dubtes, des del grup
municipal del PPC el 31 de juliol
passat vam registrar una reclamació dins el termini d’exposició
pública per tal que se’ns detalli
els motius d’aquesta modificació
de crèdit de 110.000 €.
Des del nostre grup volem deixar
molt clar que entenem que aquesta obra és del tot necessària, sempre hi hem votat a favor, el que no
podem passar per alt és que des de
principis d’any, quan es va iniciar
aquest expedient, a pocs dies abans
de l’inici del curs escolar aquestes
obres encara no han estat iniciades i això comportarà un enrenou
als alumnes i professors que utilitzen el pavelló en hores lectives
i que hauran de compartir l’espai
amb màquines, operaris, etcètera.
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opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions. El Calderí no es fa responsable del contingut dels articles publicats.

Parlem-ne
> Montserrat Canyameres
El cas és que tinc una plaça de pupil·
latge a l’aparcament Centre-El Sindicat i això m’obliga a fer algunes anades i vingudes, o bé per anar-hi a peu
a buscar el cotxe i treure’l, o bé per
anar-lo a aparcar al pàrquing i sortir-ne caminant. Ja fa alguns mesos
que ho faig. En podria parlar o, més
ben dit escriure, en sentit positiu com també negatiu, però no és
aquesta la raó que em fa agafar la
ploma. La raó és que tant si hi vaig i
en torno a peu com si en surto i torno
amb cotxe, em veig obligada a passar
davant el tanatori i moltes vegades,
no diré sempre, hi ha els familiars i
les persones que acompanyen el dol,
a fora, com també pot passar que hi
hagi el cotxe fúnebre. És bastant angoixant i no sé pas què en pensen,
les persones que hi són presents.
No sé com se’ls va acudir planificar
l’entrada i la sortida de l’aparcament
d’aquesta forma.
Per la Residència, tenir les sales de
vetlla a l’altre extrem de l’entrada
principal, no soluciona el problema, i
no sembla fàcil trobar una altra solució. Però l’Ajuntament potser sí que
podria trobar un altre camí d’entrada i sortida al pàrquing sense haver
de passar pel davant.
I ja que parlo de la Residència, m’he
adonat que, a la gran sala que hi ha
a l’esquerra de l’entrada principal, ja
no s’hi veuen les/els residents asseguts i entretingudes amb el pas dels
seus conciutadans pel carrer Font i
Boet, amb les visites, entrades i sortides d’aquests a l’establiment més que
centenari. Abans, en aquesta gran
sala que ara ja no es veu darrere de
les cortines, s’hi feien actes en què es
cantava, s’interpretava música, poesia amb l’assistència de gent de fora i
de dins, donant-hi un toc alegre i vivificant. Ja sabem que no s’ha deixat de

fer i que això té lloc a la planta de baix
i que també a la planta de baix, hi ha
una gran sala on s’instal·len les/els residentes/ts en les seves hores lliures.
Allà els trobarem si anem a visitar-los
i també veurem que des d’allà ja no
poden participar tant en les anades i
vingudes dels seus conciutadans calderins, en el moviment urbà i humà
de la vida calderina...

Extracció d’àrids
a Can Carerac.
És hora de dir prou
> Toni Altaió Morral, Xavier de
Pedro Torres, Josep Fontcuberta Griñó, Josep Mª Nogué
Juncà, Oriol Valls Rovira
El novembre de 2018, l’alcaldia de
Caldes ordenava el cessament de les
activitats d’extracció d’àrids i abocament de terres netes que l’empresa GDP Recycling Process (abans
EXAPE i Àrids Pérez) té al paratge
de Can Carerac, entre el camí del
cementiri i el que, passant per davant de Can Carerac, arriba fins la
font del Dimoni i el Remei. L’empresa disposa d’una concessió de la Direcció General de Mines (1997) que
permet l’activitat dintre uns marges i condicions. Per exemple, no hi
són abocaments permesos: runes
d’obres, residus d’abocadors, llots,
plàstics, etc. No obstant, l’activitat
també està sotmesa a la llei d’Urbanisme i al POUM (Pla d’Ordenació Urbana Municipal). Aquests
darrers exigeixen disposar d’un
Pla Especial i d’una llicència d’activitats per regularitzar-la, requisits
que l’empresa no compleix.
L’activitat extractiva a Carerac s’inicià als anys 1990. Entre 2013-2016
l’ajuntament sancionà el promotor

de l’activitat per l’abocament de residus no autoritzats. El novembre
2018 l’ajuntament dictà el cessament de l’activitat, ja que l’explotació no disposa del Pla Especial i de
la llicència d’activitat imprescindible d’acord amb el POUM (2008).
L’ordre de cessament d’activitat de
novembre de 2018 fou ignorat per
l’empresa. L’activitat, doncs, ha funcionat més de deu anys sense tenir
els permisos corresponents.
El març de 2019 un nou decret d’alcaldia imposà una nova multa coercitiva i ordenà el precinte de l’activitat, ja que el promotor no havia
complert les determinacions del decret del novembre de 2018. El promotor presentà un recurs de reposició que paralitzà el precinte fins que
fou desestimat el 12 de juny de 2019.
El 14 de juny de 2019 la policia local
precintà l’activitat. El 18 de juny de
2018 el promotor trenca el precinte i reinicia l’activitat. La policia ha
tornat a precintar el recinte, inclosa la instal·lació de grans blocs
de formigó per barrar-ne l’accés.
Això no ha impedit que l’explotació continuï en marxa. Una corrua
de camions diàriament fan palès
el trencament reiterat de l’ordre
de paralització i la violació de tots
els precintes. Hom diria que hi ha
un augment visible de l’activitat i
el mur de terres abocades creix en
alçada i extensió dia a dia.
Algú s’imagina obrir un hostal, una
residència de canalla o gent gran o
fer una casa sense tenir la llicència
municipal corresponent i funcionar tranquil·lament durant 10 anys?
Probablement, no. Hi ha un tracte
discriminatori?
Potser és hora de dir prou. Trencar
un precinte és un delicte. Apel·lem
a la responsabilitat de l’empresa,
i instem l’ajuntament a presentar
una querella criminal pel trencament del precinte. Un ajuntament
que han votat els calderins perquè
els representi, ens representi, i que

volem que tingui un tracte igual per
a tots. Una empresa que es mofa de
tots nosaltres: actua i destrueix impunement el nostre entorn.

L’abraçada
> Domènec Sánchez Riera
Avui és Sant Llorenç. Res té a veure
amb el que segueix, però en deixo
constància per si algú s’hi pot sentir identificat.
Hi ha sentiments que, per explicar-los, ens caldria l’habilitat dels literats, escriptors o poetes, els qui,
ja sigui en prosa o en vers, tenen la
traça de saber fer arribar als lectors
el que sentim, però no som capaços
de saber expressar.
Aquest fenomen el detecto personalment quan et fons en una abraçada,
ja sigui per un motiu luctuós o per
demostrar l’afecte o amor que sents
per la persona abraçada, es crea un
vincle o aura que de ben segur és
mutu, i, al meu parer, és molt mes
profund que el “petó” en si.
En redactar això em ve a la memòria una senyora sud-americana de
una ètnia indígena que s’oferia a
dar abraçades i que eren legions les
persones que es fonien en aquestes;
fent-ho es lliuraven de les seves inquietuds.
El “petó” a què al·ludia abans és més
formal i, excepte els que gaudeixen
els enamorats (que això ja fora objecte d’un altre estudi), més social. Bé,
no sé si els que esteu llegint això hi
estareu d’acord o no, però aquí radica la bellesa de la controvèrsia.
Gaudeixo de l’estimació d’un net
d’onze anys (a més de tots els altres,
és clar) que no li vinguis a demanar-li
un petó. Ara bé, tan bon punt et veu,
ja el tens abraçant-te durant el decurs d’un preciós minut... Això em

porta a recordar el minut inoblidable
i cert del poema SERAS de Rudyard
Kipling (El llibre de la selva). Perdó
per haver-me desviat del motiu principal que ens ocupa, però això de
l’abraçada em porta records que he
pensat que potser també els podrien
resultar comuns als meus llegidors.
Si el que precedeix us resulta massa
personal, demano disculpes i procuraré no tornar-hi, encara que... no és
d’interès general el que sentim cadascun de nosaltres?
Aguanteu si us plau (quin remei) la
maleïda calor.

Escaldàrium 19
> Entitats per la Independència
de Caldes de Montbui*
Des del grup d’Entitats per la independència de Caldes de Montbui
volem felicitar tot l’equip de l’Escaldàrium pel gran èxit de la festa del
foc i de l’aigua en el seu 25è aniversari. Va ser espectacular l’actuació
dels diables, amb la nova estructura,
la combinació del llums, l’Hidra banyant amb aigua la plaça, la potent
banda de músics, els bombers, protecció civil, professionals de l’administració local... tanta gent mobilitzada per a aquesta festa única.
També aprofitem per agrair a totes
les persones que van fer possible que
l’estelada gegant baixés pel balcó de
l’Ajuntament i circulés per la plaça
amb tota la seva magnificència, tot
recordant que no ens podem oblidar de qui som, de la nostra sobirania com a poble i que estem a punt
per “tornar-ho a fer”.
Això sí, junts i amb unitat.
* ANC, Òmnium Cultural, Grup
de suport al Raül Romeva, CDR i
Caldes Groga
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Marta Puigdueta

Halldor Mar és el nom artístic de
Halldór Már Stefánsson. El músic
d’origen islandès, instal·lat a Barcelona, ha presentat ‘Katalonski’
a TV3. La producció, en format
documental, explica la història
d’estrangers que han après el català. Ara bé, el que l’ha fet popular ha estat convertir el “Remena
nena” de la Guillermina Motta en
el “Shake it baby”.
Mar ha versionat en anglès alguns
dels èxits de la Nova Cançó. De manera que “Paraules d’amor” de Serrat, ha passat a ser “Words of love”;
“El vent” de Raimon, “The Wind”;
“Que tinguem sort” de Llach, “I
wish us luck”; “Qualsevol nit pot
sortir el sol” de Sisa, “The sun could
rise tonight” i així, successivament.
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ENTREVISTA | concert acústic

Halldor Mar: “Soc un
cantautor que prefereix
tocar que parlar”

El cantautor i guitarrista islandès, presentador del programa Katalonski de TV3,
enamorat de Catalunya arriba amb el seu folk acústic alternatiu a El Casino de Caldes

- Què veurem el 14 de setembre?
Doncs una actuació acústica amb un
cantautor que introdueix les peces,
però que prefereix tocar que parlar.
M’agrada que el públic tregui les seves
pròpies conclusions. Ara bé, el format
íntim estarà garantit, ja que només hi
serem jo i la meva guitarra. Tocaré les
cançons de Winds, l’àlbum de versions
en anglès de la Nova Cançó publicat el
2014, i de Records, el disc en català que
vaig presentar el 2017.
- Havies estat mai a Caldes?
No hi he estat mai però hi vinc amb
molta energia. De fet, aquest serà el
meu primer concert després de l’estiu.
- Ets cèlebre per les versions dels èxits
de la Nova Cançó. Com se’t va acudir?
Doncs tot va venir per un anunci. Em
van encarregar versionar en anglès
l’havanera “Bella Lola”. Va funcionar
molt bé i vam decidir fer la versió de
“El vent” i de “Qualsevol nit pot sortir el
sol” . I així fins a publicar el disc sencer.

Halldor Mar ha convertit
“Paraules d’amor” en
“Words of love”; “Que
tinguem sort” en “I wish
us luck”, i “Qualsevol nit
pot sortir el sol” en “The
sun could rise tonight “

- En tens alguna de preferida?
“Noia de porcellana”, de Pau Riba, és
la que més em va tocar perquè no la
coneixia, i de “I wish us luck” de Lluís
Llach és de la que n’estic més satisfet.
- Com definiries la teva música?
Penso que faig un pop-folk d’autor alternatiu. Les meves influències han estat
molt diverses: The Beatles, The Cure,
The Simiths, David Bowie… Crec que
des del dia que em vaig començar a passejar tocant pels bars de Barcelona fins
que vaig acabar tocant en un festival de
música nacional al costat de Mishima, he
aconseguit trobar la meva música.

El músic nascut a Reykjavík genera optimisme per la seva manera de ser i la seva forma d’actuar. > cedida

Bella Lola

“Em van
encarregar
versionar “Bella
Lola” en anglès per
a un anunci i vaig
acabar fent un disc
amb els èxits de la
Nova Cançó”

El català

“Ara faig cançons
en català per agrair
la bona rebuda
de “Winds” a
Catalunya”

- Les nostres cançons les fas en anglès
i ara les teves les fas en català?
El disc Records vol ser un agraïment al
públic català. No sabia si Winds es rebria bé, tenia el neguit que s’ho preguessin com una apropiació i el fet que
m’hagin rebut amb els braços oberts
fa que ara vulgui aportar un granet de
sorra a la música catalana. Ara estic
treballant en una cançó per al Consorci per a la Normalització Lingüística.
Em fa molta il·lusió.
Què és per a tu la llengua catalana?
Un descobriment. Vaig arribar a Catalunya amb un llibre per aprendre castellà, quan em vaig adonar d’on eren
Buenafuente i Toni Soler em van fer
enganxar a la llengua. Vaig fer clas-

ses, però no m’atrevia a parlar-lo en
públic. El primer cop va ser amb els
meus nebots. Ara he estrenat un disc
de cançons en català. De fet, mai havia
compost en una llengua que em sentís
meva, mai he compost en islandès i ara,
estic satisfet de fer-ho en català.

L’any 2018 vas publicar un llibre sobre
el secret del bon rotllo islandès. Ens el
pots revelar?
En aquest llibre intento transmetre
una filosofia de vida: “Fluir amb les
coses que et passen, aprendre a no enfadar-se i a obrir la ment”.

Catalunya o Islàndia?
Vaig venir aquí per fer un postgrau de
guitarra clàssica, però al final la vida
va anar per una altra banda. Em vaig
inspirar, em vaig enamorar i em vaig
quedar. Ara bé, les arrels les tinc a Islàndia i m’he fet un home a Catalunya.
Així que sóc fifty-fifty. No es pot triar
entre el pare i la mare. Això sí, estic
content amb la tria, Barcelona és casa
meva i té un clima immillorable.

Un Halldor Mar observador, irònic, humil,
planer, compromès amb la llengua i feliç
serà el dissabte 14 de setembre a El
Casino per presentar als calderins el
repertori català tradicional com no l’han
escoltat mai.

Del 03 al 16 de setembre de 2019

catifes | bueu

L’art floral a
Pontevedra
L’últim cap de setmana del mes de juliol la Federació Catalana d’Entitats Catifaires va ser convidada al IV Encuentro
Internacional de Alfombristas de Bueu
(Pontevedra), on van assistir onze catifaires d’Acció Cívica de Caldes de Montbui. L’obra que es va fer portava per títol
“De Catalunya a Santiago, descansant a
Bueu, seguint el camí de les estrelles” i
el seu autor va ser Joan Novell, amb el
disseny digital de Quim Dasquens, amb
unes dimensions de 8x4 metres. Es van
necessitar 8 hores per fer-la realitat amb
una inversió de 120 hores de feina. Per a
la confecció d’aquesta peça es va utilitzar
la tècnica mixta: flors i materials diversos para aconseguir les textures necessàries que reforçaven el missatge d’unió
i de pau entre els pobles del “Camino”.
La varietat cromàtica de tons suaus contrastaven amb la força de les muntanyes,
la imatge del sant i la llum que l’envolta.
Per confeccionar-la es van utilitzar clavells blancs, vermells i grocs, tiges de
clavell, pradella seca marró, encenalls
tenyits de cinc colors, sorra de platja
natural, fulla de magnòlia seca trinxada, marro de cafè, sorra de gat, sorra de
platja tenyida en dos grisos, closca d’escopinyes trinxada i tenyida marró, branquetes de tuia tallades, terra negra i sal
tenyida en tres tons de blau.

CULTURA | 11
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EXPOSICIÓ | ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA

“ESS: un canvi a l’abast de la teva butxaca”
El Centre, l’Ateneu Democràtic i Progressista de Caldes acull des d’ahir, dilluns 2 de setembre, i fins al diumenge dia 15 aquesta mostra itinerant en què es visibilitza l’Economia Social i Solidària com una alternativa al capitalisme, que posa al capdavant les necessitats de la
comunitat en lloc de maximitzar el benefici econòmic. L’exposició és una iniciativa de Coop
Maresme i la XES Mataró. Des de l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental s’han programat,
en col·laboració amb diferents organitzacions, quatre exposicions a diferents espais de la comarca. D’altra banda, el diumenge dia 8 de setembre, al mateix Centre oferirà la xerrada: “El
cooperativisme de consum: passat, present i futur del consum organitzat”, a càrrec de Marc
Dalmau (antropòleg, cooperativista i investigador del moviment cooperatiu català) i membres
d’El Rusc i l’Eixam (grups de consum agroecològic d’El Centre).

MÚSICA | FESTIVAL MOLÍ DE L’ESCLOP

800 persones gaudeixen
del Festival d’Estiu
L’edició d’enguany del festival ha estat marcada
per l’amenaça constant de pluja, però finalment
es va poder gaudir de tots els concerts a la plaça
del Molí de l’Esclop. L’últim dissabte de juliol es
va poder escoltar la jove cantant, pianista i compositora Andrea Mir, que va presentar el seu projecte d’autora “Arribes tard” que, amb una tonalitat poètica, va mostrar una proposta musical
dinàmica i íntima a través dels estils del soul i
pop amb elegants bases rítmiques. D’altra banda,
Mishima va tancar el Festival Molí de l’Esclop
d’aquest 2019 amb una proposta més romàntica,
més despullada, més sentida, més planera i més
literària d’aquesta banda barcelonina.

David Carabén, cantant de Mishima. > CEDIDA

12 | ESPORTS
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aniversari | estil de vida

Una de les classes al centre de Yoga-Ashram del carrer General Padrós amb diferents alumnes que practiquen aquesta disciplina. > CEDIDA

Victòria Azón: “L’objectiu del
‘yoga’ és fer persones lliures”
Yoga-Ashram clausura els actes del 20è aniversari a Caldes, amb un Festival de Yoga per apropar-se a aquesta pràctica
Albert San Andrés

E

l Kriya-Yoga –el yoga de
la serenitat o interiorització– és una de les branques d’aquesta disciplina
més adaptades al món occidental i des de fa vint anys es practica
al centre Yoga-Ashram de Caldes sota el
guiatge de Victòria Azón, coneguda com
a Swami Danda. Aquest dissabte es tancaran els actes del 20è aniversari amb
el Festival de Yoga de Caldes, en què hi
haurà classes gratuïtes i demostracions,
a més d’un concert de música ètnica.
El yoga neix de la tradició ancestral
de l’observació de la natura i les seves lleis
en la recerca del benestar físic i mental
del practicant. El Kriya –una de les variants existents– va ser creat per Swami
Janardan a l’Índia, i la mestra Azón és
descendent directa de la doctrina iniciada pel missioner claretià Jaume Guasch
–Swami Gushananda– que va importar
aquesta branca a Espanya fa gairebé cinc
dècades. “Quan existeix un llinatge no
hi ha res de nou. Només et dediques a
transmetre la tradició. Aquest és un
yoga que s’ha conservat amb molta puresa” explica Azón, que, a més de dirigir
el centre calderí, forma part de la tercera generació del Kriya espanyol.
Arribada des dels anals de la història, la disciplina del yoga té una tradició de transmissió oral que l’ha mantingut pur durant segles. Poemes o cançons
eren la manera més ràpida i senzilla de
transmetre’l durant generacions, per
tant, és molt difícil establir una data ini-

“El yoga
dona eines per
millorar el que
necessites de la
teva vida”
Victòria Azón,
directora de
Yoga-Ashram

cial. Tot i això, Azón ha volgut plasmar
aquests aprenentatges a El aprendiz de
yoga, un manual iniciàtic per als més neòfits en la matèria i el primer dels dos
llibres que ha escrit, que omple el buit
que ella mateixa va trobar en iniciar-se
el 1973. De aprendiz a maestro és el segon,
en què es profunditza en una matèria
que busca el benestar del practicant.
A dia d’avui, en la pràctica del yoga
encara hi ha certa controvèrsia, entre els
que el cataloguen com a una cosa sectària –en els inicis el moviment Kriya
a Catalunya va arribar a catalogar-se
com a secta per interessos econòmics
contraris– i qui l’entén com un mode de
vida. “M’he arribat a trobar persones
que li van demanar permís per venir
al capellà perquè pensaven que això
era una cosa rara”, relata, mentre no
amaga que “encara hi ha qui en té un
concepte sectari, perquè ha existit
gent que l’ha aprofitat per això, però
realment el yoga és molt asèptic: no
té una ideologia vers al practicant. El
practiquen persones de totes les edats
i religions” conclou. L’objectiu principal
és “cuidar la persona perquè després
aquesta faci el que vulgui. És fer les
persones lliures. Hi ha un mosaic molt
ampli d’edats i gent, des de mestresses
a executius, nens i avis”. Swami Danda
afegeix que “no toquem el tema personal en quant a condicionaments, però
sí que ho fem respecte a la salut o a la
naturalesa de les persones, una faceta
que és comuna a tots per igual a qualsevol part del món”.
Lluny dels tòpics creats en el passat, en l’actualitat el yoga és una discipli-

Els integrants de Yoga-Ashram al safareig de La Portalera de Caldes. > CEDIDA

na que “dona eines per millorar el que
necessites a la teva vida, sigui salut física, ment o emocions, però no es fica
en res més que això”. El centre Ashram
està convalidat per la Generalitat de Catalunya com a centre formador.
Amb uns inicis complicats, Azón,
procedent del centre Gushananda Yoga
Ashram –un centre de meditació creat
per Guasch a Moià– va instal·lar-se a
Caldes on “al principi em va costar
arrelar”, però on els metges “fa temps
van començar a recomanar-lo” i ja se
sap que “amb el vistiplau dels metges i
els capellans [riu] tot va anar millor”.
“Ara ja fa vint anys que som una
escola reconeguda a tot Catalunya”
explica Swami Danda, presidenta del
Yoga International Institute d’Espanya,
entitat creada en l’àmbit mundial per
Mahatma Gandhi, i membre d’honor

de la Federació Internacional de Yoga,
entre d’altres.
Durant els actes de celebració
d’aquest 20è aniversari s’han celebrat
diverses activitats, que es clausuraran
amb una jornada al centre del carrer General Padrós, 42, dissabte 7 de setembre.
Hi haurà vint tallers variats entre yoga,
taitxí, pilates, zen dinàmic, yoga per a
nens o massatge tailandès, entre d’altres, que començaran a les 10 del matí
fins a les 19.00 h.
Els cursos seran impartits per mestres del centre com Swamini Ajna –filla
d’Azón– i especialistes com Jivana Mukti
–reiki– o Jaume Bhagvan –yoga per a
nens i pilates– a les quatre sales de les
quals disposa el centre. La diada la tancaran els músics Shyam Sunder i Ravi
Ram –única activitat de pagament– amb
un concert de música ètnica i devocional.
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futbol | pretemporada

El CF Caldes, campió
del Torneig Històrics

natació | resultats

Els de Caldes han aprofitat la pretemporada per
disputar un total de 9 partits en què destaquen les
victòries al 9è Torneig d’Històrics del Vallès Oriental

Ainhoa Campabadal a la sortida d’una de les proves del campionat. > cedida

Campionat del món júnior de
natació a Budapest
La ciutat de Budapest va acollir el campionat
mundial júnior de natació, que es va celebrar
del 20 al 25 d’agost i en què van participar
les millors promeses del món d’aquesta disciplina. Durant la primera jornada, la calderina Ainhoa Campabadal Amezcuna va participar juntament amb Alba Herrero, Paula
Juste i Laura García en la final júnior de la
prova dels 4x200 lliures i va aconseguir un
històric 5è lloc. A la seva prova individual dels

L’equip després de guanyar el Torneig d’Hitòrics del Vallès Oriental. > J. ortega

El CF Caldes va tornar a la feina el 12
d’agost, i el primer rival de pretemporada
va ser el CF Parets, que aquesta temporada puja a 1cat. El CF Caldes va guanyar 2 a
1. El balanç de partits de pretemporada ha
estat de 4 victòries, 1 empat i 4 derrotes.
El CF Caldes va disputar durant els dies
29, 31 d’agost i 1 de setembre el 9è Torneig
d’Històrics del Vallès Oriental. El primer
partit, jugat el 29 d’agost, va ser entre el
CF Llinars, 1, i el CF Caldes, 3.
El partit de semifinal va ser el 31 d’agost,
amb el resultat CF Caldes, 2, i CF Vilanova,
1. Així, doncs, el CF Caldes va disputar la
final contra el FC Martorelles, que va guanyar en semis el FC Montmeló per 1 a 0.

Final: CF Caldes, 1, i FC Martorelles, 1.
El CF Caldes s’emportava la final del 9è
Torneig d’Històrics del Vallès Oriental
contra un gran rival com és el FC Martorelles, que es va avançar al marcador.
Després va empatar Alex Vega en un partit molt disputat i de gran nivell, com indica el fet del resultat final d’empat a un
gol. La tanda de penals (CF Caldes, 5 i CF
Martorelles, 4), ha fet que el conjunt calderí s’emporti la final.
A partir de la setmana que ve comença la
lliga amb el primer partit a casa el diumenge 8 de setembre a les 12:00 al municipal
de Les Cremades, amb el CF Caldes contra el CF La Torreta.

100 lliures, Campabadal va obtenir la 20a posició de la general a 2 dècimes de la seva millor marca personal. Durant les proves de la
cinquena jornada, la nedadora del CN Caldes va participar amb Txell Domenech, Carla
Lanza i Carmen Weiler en la prova dels 4x100
lliures i va aconseguir la 9a posició, a poques
dècimes de la final. A la prova individual de
la darrera jornada dels 200 lliures Campabadal va obtenir la 16a posició de la general.

hòquei | ch caldes

Classificats per la fase final
de la XVI Lliga Catalana
Després de superar a la fase prèvia al Lloret (2-0) i CE Noia (3-5), els homes d’Eduard Candamí jugaran la fase final a Vic de
la XVI edició de la Lliga Catalana d’hoquei
patins. El partit de quarts de final es jugarà
avui dimarts enfront del Voltregà (19.00 h)
al pavelló olímpic de Vic, seu aquesta temporada després de tres anys de disputar-se
a Igualada. En cas de victòria, els calderins
s’enfrontaran al guanyador de l’eliminatòria
entre el Lleida Llista Blava i el CH Girona i
no es trobarien amb Barça o el Reus fins arribar a una hipotètica final.

Victòria contra el CE Noia (3-5). > k. càtedra
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del 03 al 16 de setembre del 2019
EXPOSICIÓ
Economia Social i Solidària:
un canvi a l’abast de la teva
butxaca
Fins al 15 de setembre.
Una primera aproximació a
aquest model econòmic que
posa les persones en el centre,
redistribuint la riquesa i
democratitzant l’economia.
Lloc: El Centre
Organitza: Ateneu Cooperatiu
Vallès Oriental
Pedrolo, més enllà dels límits
Fins al 15 de setembre.
Lloc i Org.: Biblioteca de Caldes
“Lo negoci de les Bruxes”
Fins al 29 de setembre.
Lloc: Museu Thermalia
Organitza: Museu Thermalia

DImecres 03
08 h a 13 h· DEIXALLERIA
MÒBIL
Lloc: a la cantonada entre
el carrer Montserrat i
l’avinguda de Pi i Margall.
Organitza: Ajuntament de Caldes

DIvendres 06
FESTA DEL BARRI DE
LA FONT DEL ENAMORATS
19.30 h · “Chupinazo”
Inici de la festa
19.30 h · Tamborinada
i majorettes
21 h · Gran teatre infantil
00.30 h · Música per Ballar
19 h · EXPOSICIÓ DE
PINTURA I ESCULTURA
L’Obra del mestre Badia,
testimoni d’art permanent
Lloc: Espai d’Art del Casino
Organitza: Casino de Caldes

20 h · ASSAIG CASTELLER A LA
FRESCA (ESPECIAL DIADA)
Lloc: Pl. Font del Lleó
Organitza: Castellers de Caldes

DIssabte 07
10 h – 21 h · FESTIVAL DE
YOGA CALDES
Lloc: C. General Padrós, 42
Organitza: Yoga Ashram
19 h · ORIGENS I EVOLUCIÓ
DE LA COLLA CASTELLERA
DE CALDES DE MONTBUI
Lloc: Sala Gran del Casino.
Organitza: Casino de Caldes i
Col·laboren: Colla Castellera de
Caldes i Coordinadora de Colles
Castelleres de Catlunya

DIumenge 08
FESTA DEL BARRI DE
LA FONT DEL ENAMORATS
09 h · “Chupinazo” Inici de la festa
09 h · Caminada Popular
12 h · Gimcana popular
13 h · Inici concurs de paelles
16 h · Semifinals i Finals
Campionat Futbolí i Billar
17 h · Jocs de Circ
18.30 h · Còctel de cava
18.30 h · Entrega de premis i sorteig
18.30 h · Cloenda de la festa
11.30 h · CERCAVILA
CASTELLERA
Lloc: parc de l’Estació
Organitza: Castellers de Caldes
12 h · ACTUACIÓ CASTELLERA
Lloc: Pl. Font del Lleó. Colles:
Matossers de Molins, Castellers
de Cerdanyola i Castellers de Caldes
18.30 h ·XERRADA
El cooperativisme de consum.
Lloc: El Centre
Org.: Ateneu Coop. Vallès Oriental

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

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

DIlluns 09
19 h · 39a ASSAMBLEA
ORDINÀRIA DE SOCIS
D’ACCIÓ CÍVICA
CALDERINA
Lloc: Sala petita
Organitza: Acció Cívica Calderina

DImarts 10
21 h · MARXA DE TORXES
PER A LA INDEPENDÈNCIA
Lloc: Plaça de Catalunya
Recorregut: Plaça Catalunya, Av.
de Pi i Margall, C. Asensi Vegas, C.
del Forn, Pl. Font del Lleó
Org.: Caldes per la Independència
Organitza: ANC de Caldes
21.30 h · BALLADA DE
SARDANES
Lloc: Pl. Font del Lleó
Org.: ANC de Caldes de Montbui i
Agrupació Sardanista Calderina

DImecres 11

20 h · CONCERT PEP MULA
QUINTET
Tardor de Jazz al Centre
Lloc i organitza: El Centre
22 h · CONCERT EN ACÚSTIC
Halldor Mar
Lloc: Sala Gran del Casino
Organitza: Casino de Caldes

Diumenge 15
10 h · FIRA D’ANTIQUARIS I
BROCANTERS
Lloc: carrer del Mestre Gregori
Montserrat i plaça de Catalunya
Organitza: Ajuntament de Caldes
de Montbui
11.30 h · 23a. ASSAMBLEA
GENERAL DE SOCIS DEL
CASINO
Presentació del programa del
trimestre, de Festa Major i del Pla
Estratègic per al 2020/2025.
Lloc: Sala Petita
Organitza: Casino de Caldes

Dissabte 07
09 h “Chupinazo” Inici de la festa
10 h Esmorzar popular
11 h Campionat Futbolí i Billar
11 h Danses Polinèsies /
Hawaianes
12.30 – 15 h Tapa /Vermut amb
música
12.30 h Festa de l’Espuma
16 h Concurs Dibuix Infantil
17.30 h Xocolatada Popular
18 h Jocs tradicionals
21.30 h Sopar popular
22.30 h Ball amb DJ Sergio

11 h · ACTE INSTITUCIONAL
Pilar de la senyera i ofrenes florals
de l’Ajuntament i de la ciutadania
Lloc: Plaça de l’11 de Setembre
Organitza: Ajuntament de Caldes
de Montbui
Col·laboren: Castellers de Caldes
de Montbui, Coral del Centre,
Coral Guisla, Coral del Casino,
Coral El Calderí, Coral Caldes
Groga i altres entitats locals.

Dissabte 14
12 h · UN CONTE AL SAC
Donar pautes als pares sobre com
treballar la lectura amb els més
menuts. Edat recomanada: fins
als 4 anys.
Lloc i organitza: Biblioteca de
Caldes de Montbui

Nens i nenes divertint-se a la festa de l’espuma de La font dels Enamorats. > A. SA

defuncions
28 d’agost · 88 anys
ELVIRA FERNÁNDEZ RUIZ

17 d’agost · 58 anys
PURIFICACIÓN PIÑA BOSQUE

03 d’agost · 73 anys
JUAN PONT COLOMÉ

28 d’agost · 101 anys
MARGARITA ONTINENTE
TENA

17 d’agost · 81 anys
MARIA DEL CARMEN
NATERAS NAVAS

02 d’agost · 95 anys
MARIA SERRANO
HERRERO

25 d’agost · 54 anys
ANA FERNANDEZ NOGALES

16 d’agost · 42 anys
CESAR GALLEGO GUTIERREZ

02 d’agost · 95 anys
ANTONIO LLORCA ORTS

23 d’agost · 93 anys
PEDRO RODRIGUEZ PARIS

11 d’agost · 94 anys
JULIAN ONDIVIELA
FERNANDEZ

02 d’agost · 77 anys
CONSOL SOLEY PRAT

23 d’agost · 78 anys
MARIA CARMEN CASTELLS
ARNAL

09 d’agost · 66 anys
FERMIN MICO NEVOT

21 d’agost · 84 anys
ISABEL ISERN TUBAU

09 d’agost · 91 anys
LORETO FORCADA PEDRALS

19 d’agost · 82 anys
FRANCISCA ESCOBAR GARCIA

04 d’agost · 62 anys
ROGELIO PACHECO NAVAS

19 d’agost · 85 anys
DELFIN CAMPS SANOSA

04 d’agost · 95 anys
ANTONIO RAMOS VIÑUELAS

		
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).

FESTA DEL BARRI
DE LA FONT DELS
ENAMORATS

25 de juliol · 90 anys
SANTIAGO BERNARDO
MUÑOZ NUÑEZ
22 de juliol · 93 anys
FRANCISCO FERRER
BALLABRIGA
21 de juliol · 83 anys
JAIME BATLLE BELLAVISTA

Del 03 al 16 de setembre de 2019
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Redactora de Catalunya Ràdio especialitzada en tribunals

Curiositats

Maria Núria
Revetlle
Pipió

Durant quatre mesos, entre març i juny, ha estat
cada dia en antena per retransmetre en directe
el judici del procés des del Suprem. Amb una
llarga trajectòria en mitjans de comunicació, fa
la informació sobre tribunals per a Catalunya
Ràdio i Catalunya Informació des de fa 10 anys.

Jordi Rius
· Quan et va interessar el periodisme?
Quan feia batxillerat ja m’agradava escriure. Però per caràcter no em veia fent d’escriptora, no tenia ni prou talent ni prou
paciència per escriure llibres. Llavors vaig
pensar que el periodisme era una bona
opció. A mi, en definitiva, el que m’agrada és explicar històries i quines històries
millor que les que et serveix l’actualitat.

J. SERRA

· I la ràdio?
Quan estava acabant la carrera, vaig
tenir una beca per treballar a la Cadena Catalana. Tastar la ràdio em va
agradar molt. La Cadena Catalana va
ser una gran escola. Recordo que el
meu primer dia com a becària la primera tasca que vaig fer va ser retallar
els teletips i classificar-los en gavetes
com a locals, nacional i internacional.
Era un temps que s’escrivia amb màquina d’escriure, paper carbó per fer
la còpia, i es gravava amb cinta oberta.

“El que m’agrada és
explicar històries i quines
històries millor que les que
et serveix l’actualitat”

Del 03 al 16 de setembre de 2019

· Vas entrar a l’àrea de societat quan
vas entrar a Catalunya Ràdio?
No, jo substituïa la Sílvia Soler, que estava a cultura. Va ser espectacular perquè jo venia de treballar en empreses
que no tenien tant potencial com la Catalunya Ràdio de fa 20 anys.
· Com és la teva rutina diària?
El que tenim nosaltres són els escrits
d’acusació de la fiscalia de l’Audiència de
Barcelona. Cada divendres s’ha de mirar

si hi ha algun judici que estigui bé de
cara a la setmana següent. Abans tenies l’Audiència de Barcelona, creuaves el passeig Lluís Companys i tenies els jutjats.
· La teva feina és picar pedra?
Sí. El fet de dedicar-m’hi uns anys fa
que tinguis algun advocat que se’n
recordi de tu i que t’avisa quan hi
ha alguna cosa. Costa molt. Abans
podies pujar fins a Fiscalia a parlar
amb els fiscals, però ara hi ha unes
normes molt estrictes. La que va ser
fiscal en cap de Barcelona entre el
2012 i el 2018, Ana María Magaldi,
va atemorir molt els fiscals i va dir
que tota la informació havia de passar pel fiscal portaveu.
· Aquest any has anat a Madrid al
judici del procés...
No sabia si retransmetríem tot el
judici en directe, com finalment ha
passat. Llevat dels tres dies que hi
van haver els vídeos en què vam fer
connexions cada mitja hora, la resta
del judici l’hem fet tot en directe per
Catalunya Informació. Per a mi ha
estat un honor i un plaer perquè ha
estat ràdio en estat pur. No havia
vist mai un judici d’aquesta envergadura, en què era impossible saber
què passaria la setmana següent.
· S’ha retransmès tot per ràdio.
Però tu podies veure coses que els
altres no vèiem per la televisió...

El judici l’he vist tot per una pantalla perquè a l’haver d’intervenir per
Catalunya Informació no podia entrar dins de la sala. Vaig entrar un
dia que vam fer vaga i es va ajuntar
l’antena de Catalunya Informació
amb la de Catalunya Ràdio. El que
veiem i la gent no veia, però sí que
ho explicaven després, era el que
passava als passadissos.
· Periodísticament ha estat la
cobertura del judici un dels moments més intensos?
Sí, sens dubte. Tota la retransmissió
en directe t’obligava a reinventar-te
cada dia. Com que ho canviaven tot
en cada moment, tenies el nom del
testimoni en el millor dels casos. Prèviament havies d’haver buscat qui
era aquell testimoni. Si te’l canviaven
aquell mateix matí, sort del Google.
· Recordes algun dia dur?
Pensem que serà una de les notícies
més importants de la història de Catalunya, però possiblement també
serà una de les més dramàtiques,
perquè hi ha nou persones que fa
gairebé dos anys que són en presó
preventiva que s’enfronten a penes
de 25 i de 17 anys de presó. Tothom creu que el tribunal no posarà
aquest ventall tan elevat de penes,
però no serà una sentència tova.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

