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Recordant quan Caldes
era un referent en el
sector de les cireres
>P02-03

Comprar a les botigues
Caldes acull el VIII
del centre històric té
Ral·li Internacional
premi durant aquest mes d’Autobusos Clàssics
>P04

>P06

‘Habemus’
gran troballa
arqueològica
Les excavacions a la plaça
Font del Lleó deixen al
descobert un cap de marbre
blanc en bon estat
>P10

La troballa arqueològica s’exposa aquests dies al Museu Thermalia de Caldes. > J. Serra PER A THERMALIA

Rafa Tibau, el calderí
que ha conquerit el
món del ‘bike trial’
>P12
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Tota una reivindicació de les

agricultura | temporada de cireres

La vila, que va ser un referent en el sector,
es caracteritza per ser dels primers pobles
catalans a tenir aquesta fruita de temporada

Jordi Rius

E

l 1959, l’escriptor
terrassenc Ferran
Canyameres, a la
monografia El Vallès, vigor i bellesa,
que va obtenir el premi P. Maspons
i Camarasa, escrivia així sobre la
singularitat del terreny de Caldes: “El seu terme va del pla a la
muntanya, amb un sòl tan dòcil
al conreu com generós pel bosc,
però rocós en part i amb esquerdes causades pel moviment de la
terra. Produeix de tot, tal com li
escau per la seva condició vallesenca. Les seves cireres tenen un
què que li és peculiar”.
Caldes va ser una gran productora de cireres, activitat que va
anar minvant amb el pas del temps
a causa de la imposició de les grans
cadenes productores de fruita i a la
pressió urbanística. “Es pot dir que
cada pagès tenia cirerers, ara el
que no hi ha són pagesos”, es lamenta Lluís Vilà, un dels pocs pagesos calderins que encara conrea
cireres. Abans, fins i tot els obrers
que anaven a les fàbriques “tenien
els seus cirerers i hi anaven a la
tarda quan plegaven”. Vilà, juntament amb altres productors com
Josep Bellavista o Joan Picanyol, és
dels pocs que encara resisteixen i
continuen cultivant cireres.
Però per què Caldes va ser una
gran potència en la producció de cireres? La raó cal buscar-la a la segona meitat del segle XIX amb l’aparició de la plaga de la fil·loxera, que
va matar tots els ceps, “cosa que va
fer que s’hagués de buscar una alternativa, que es va trobar en els
cirerers”, assegura Vilà. La importància va ser tal que es pot dir que
Caldes va ser “un referent” de primer ordre. Fins i tot es diu que la varietat del mirall, una varietat primerenca, molt dolça, ben carnosa i que
està gairebé extingida, la va portar
de França un calderí.
I és que hi ha moltes raons
que fan de la cirera calderina una
fruita molt especial en el conjunt
dels productes d’horta de Catalunya: el sabor que aconsegueixen
perquè són primerenques, com a
tota la zona del Vallès, i el microclima i el tipus de terra calderins.
La terra de sauló i el microclima calderí són els principals responsables de la qualitat d’aquesta fruita. A la vila se’n produeixen diferents
tipus, però les més reconegudes són:
· La cirera burlat, d’origen francès:
la més primerenca, vermellosa,
dolça i tova.

· La cirera cor de colom: grosseta,
vermella i groga, dolça; madura
entre juny i juliol.
· La cirera picota: de consistència
carnosa i poca adherència al pinyol que es cull sense peduncle.
· La cirera stark hardy/giant starking:
dolça i de color vermellós intens.
PROPIETATS
Les cireres són una bon font de vitamina C i A, i un excel·lent antioxidant. També es considera un aliment protector contra el càncer
perquè té àcid el·làgic, una substància que inhibeix la reproducció
de cèl·lules cancerígenes. També
contenen àcid fòlic en quantitats
moderades, així com calci i fòsfor.
Els valors nutricionals de les
cireres són molt equilibrats; sobresurt el contingut en potasi (260 mg
als 100 g de porció comestible), un
mineral necessari en la transmissió de l’impuls nerviós fins als músculs i en la regulació de l’aigua en

“Abans tothom tenia els
seus cirerers, fins i tot
els obrers , que anaven a
cuidar-los quan plegaven
de les fàbriques. Ara només
quedem petits productors.”
Lluís Vilà
Pagès

l’organisme. El potasi, junt amb el
contingut en fibra i aigua, concedeix a les cireres un poder depuratiu important.
LES AMENACES
Un dels perills que assetgen els
cirerers de Caldes de Montbui és
la mosca suzukii, que ve del Japó,
“que pica i posa ous a les cireres”, explica Vilà, o els porcs senglars que literalment destrossen
els arbres quan venen a la recerca de fruits.

A dalt, algunes cireres calderines fotografiades davant de la Font del Lleó, i a sota, un cirerer encara carregat de
fruita als camps de Josep Bellavista. > j. serra
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millors cireres de Catalunya

Un mes per degustar la fruita de temporada i gaudir d’actuacions en directe

La regent Maria Cristina
menjava cireres de Caldes
Algunes curiositats que
mostren la importància que
ha tingut la cirera calderina en
alguns moments de la història
són el fet que la reina regent
Maria Cristina se’n fes portar
cada any de la vila catalana
a Madrid. Maria Cristina
d’Habsburg-Lorena va ser
reina consort d’Espanya de
1879 a 1885 pel seu matrimoni
amb Alfons XII i va exercir de
reina regent de 1885 a 1902
per la minoria d’edat d’Alfons
XIII. L’any 1937, en l’època
de la República, l’Ajuntament
de Caldes, per un acord del
26 d’agost, va emetre paper
moneda per valor de 50
cèntims a l’anvers del qual hi
havia un detall de les cireres
de Caldes. El revers del bitllet
reproduïa l’antic escut de
Caldes amb un color marronós i
vermell i el dibuix de les cireres
era vermell. En principi, es van
editar uns 20.000 bitllets.

Aquest dimecres s’inicien les
XIV Jornades Gastronòmiques de
les Cireres de Caldes de Montbui,
que s’allargaran fins al 7 de juliol. La cirera primerenca propicia
un seguit d’activitats que fusionen
gastronomia i actuacions en directe durant tot el juny i part de juliol.
Restaurants, fleques, pastisseries,
gelateries i enoteques s’afegeixen
a la celebració amb degustacions
de plats, dolços i licors inspirats
en la cirera.
Les cartes dels restaurants, l’oferta cultural, els aparadors i mostradors de fleques, gelateries, vinoteques i pastisseries..., tot es
transforma per atorgar un lloc
d’honor al producte de temporada més dolç i fresc dels productes
típics calderins.
A més, del 7 de juny al 7 de juliol,
els diferents restaurants ofereixen
sopars concert amenitzats amb
grups de música de la zona. Es tocaran estils de música per a tots
els gustos: música irlandesa i americana, pop britànic, jazz, pop-folk
acústic, pop-rock, música eclèctica,
clàssica i cançons d’ara i sempre.
També es proposa viure l’experiència i compartir-la al mateix temps
al concurs d’Instagram amb l’etiqueta #cirerescaldes. Les bases
i els premis es poden consultar a
www.caldesdemontbui.cat.

PLATS i DOLÇOS
AMB CIRERES
BURG & GINTONIC
· Delícies de patata videta amb
crema de cireres i mel
· Daus de tonyina marinats amb
soja i pesto de cireres
· Sopa de vainilla amb llàgrimes
de cireres
CAL PETITÓ
· Amanida de formatge fresc amb
cireres
· Confit d’ànec amb salsa de cireres
· Pastís de formatge amb confitura casolana de cireres
CÀMPING EL PASQUALET
· Amanida d’encenalls verds amb
fruits vermells i vinagreta de
cireres
· Filet de vedella amb reducció de
cireres
· Gelat de torró amb cruixent de
carquinyoli sobre llit de melmelada de cireres
EL CAFÈ DEL CENTRE
COOPERATIVA
· Caneló fred de bacallà esqueixat,
pop i verduretes amb salmorejo
de cireres
· Terrina de melós de vedella amb foie
i reducció del seu suc amb cireres,
sobre un llit de Parmentier de ceps

· Sopa de cirera amb pastís de
formatge tebi i gelat de xocolata blanca
EL REMEI
· Timbal de tomàquet, cireres
i maduixes amb formatge de
cabra
· Confit d’ànec amb salsa de cireres
· Crema catalana amb melmelada
de cireres
FESTUK CAFÈ
· Tàrtar de poma, pinya, cireres
i cranc
· Espagueti amb cúrcuma i cireres
· Pollastre macerat amb taronja
i vi rosat amb salsa de cireres
· Rotllet de cirera confitada
MEDITERRÀNIA
· Amanida de mató amb cireres i
cruixent de carquinyoli
· Pizza de canonges, sèsam i cireres amb formatge de cabra
· Crep de confitura de cireres,
nata i flamejada amb rom
NA MADRONA
· Coca d’espinacs i ricotta amb vinagreta de cireres i sèsam de
gingebre
· Confit d’ànec amb mostarda de
cireres i làmines de parmesà
· Cistellet de crema de mascarpone i cirera

ROBERT DE NOLA
· Aperitiu de granita de cirera
· Faisà amb cireres
· Milfulls invertit amb mousse
de cireres
ROSSET
· Crema freda d’all i ametlla
amb cireres
· Bacallà amb mel i salsa de cireres
· Mató de Caldes amb melmelada
de cirera
L’ESPIGA D’OR
· Magdalenes de cirera amb farina
ecològica i sucre morè
MUNTADA
· Macaron farcit de ganache de cireres i xocolata de Guanaja 70%
SANT ANTONI
· Sacher amb melmelada de cirera
SECRETS DE SUCRE
· Galeta de cirera
CAFFÈ ISEO GELATERIA
· Gelat artesà de cirera
LA VALLESANA
· Licor de cireres de Caldes

+ info: visiteucaldes.cat
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TURISME | BARRIS ANTICS

Al casc antic, es compra i es guanya

Durant el mes de juny es podrà participar en la 7a campanya “Barris antics.
Molt per descobrir, molt per oferir” de la Generalitat de Catalunya

Darrera sessió de la Taula de Turisme a Can Rius. > M. CLAPERS

TURISME | PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Més recursos per al
turisme del 2017
El pressupost participatiu de Turisme
augmenta 5.000 € respecte a l’any anterior

Isidre Pineda, regidor de Promoció Turística, en la presentació de la campanya al comerç Pedragosa. > M. CLAPERS

Per tercer any consecutiu, Caldes
s’adhereix al programa promogut
per la Generalitat en què participen 33 municipis catalans amb
l’objectiu de dinamitzar el comerç
dels centres històrics. “Animem
els vilatans i visitants de Caldes
a comprar al nostre barri més
emblemàtic, al barri termal i
casc antic”, diu Isidre Pineda, regidor de Promoció Turística. L’impuls a la compra té una important
motivació: el sorteig de paquets turístics, preparats per a cada població adherida, acompanyats d’experiències gastronòmiques, nits

d’hotel, espectacles, esports, visites
guiades i moltes coses més. Cada
municipi repartirà 33 paquets per
a dues persones, distribuint-ne un
per a cada municipi participant. Els
lots de Caldes consten d’una barreja de productes 100% calderins:
des d’un bany al Safareig fins a una
visita guiada al Museu Thermalia,
un dinar a un restaurant de la vila i
diferents productes que “habitualment podem trobar a la botiga del Museu”, assenyala Pineda.
La participació de la vila termal
al programa significa una campanya bidireccional: d’una banda,

ENTITAT | ACTE DE CELEBRACIÓ

“es pretén fomentar el comerç
al casc antic de Caldes”, explica Pineda, “però també permet donar a conèixer el nostre
poble arreu dels municipis que
hi participen”, conclou el regidor
de Turisme de Caldes.
COM PARTICIPAR
AL SORTEIG?
Durant el juny, amb la compra en un
dels quasi 60 establiments del barri
antic de Caldes, caldrà dipositar una
butlleta a l’urna de cada comerç. L’11
de juliol es coneixeran els noms dels
guanyadors. > Redacció

En la nova sessió de la Taula de Turisme del 30 de maig es van decidir
els pressupostos participatius del 2017, caracteritzats per l’augment
de 5.000 € que sumaran un total aproximat de 20.000 € a disposició
del sector turístic enguany. Els recursos econòmics de què es disposa es destinaran a diferents actuacions, proposades i escollides en la
mateixa Taula de Turisme, integrada pel regidor de Turisme, Isidre
Pineda, i representants del sector turístic de Caldes. Entre les noves
actuacions previstes destaquen la promoció a Google per a la geolocalització dels principals atractius turístics de la vila, l’edició de plànols turístics, les campanyes publicitàries als mitjans de comunicació
a través dels vídeos promocionals aprovats en els pressupostos participatius anteriors i la dinamització de la tercera edició de la Via del
Pintxo, entre d’altres. “Voldríem destacar la implicació del sector
turístic en aquestes actuacions”, diu Pineda. “L’aprovació d’aquestes actuacions significa que els establiments creuen en aquests
projectes i, per tant, són un èxit garantit des de l’inici”, afegeix.
Aquest és el tercer any que l’Ajuntament convida els representants
del sector turístic a participar en la presa de decisions sobre el pressupost que es destina a accions de promoció i reconeixement del destí
de Caldes. Segons Pineda, “estem molt satisfets amb la seva participació i coordinació, i ara la nostra obligació és complir les actuacions escollides”, comenta el regidor de Turisme.

SERVEI SOCIOSANITARI | aniversari

Bombers d’aniversari Passat, present i futur
del Santa Susanna

Prop d’unes 90 persones van reunir-se el 28 de maig aCan Rius, per celebrar els 35 anys dels Bombers Voluntaris de Caldes. La jornada commemorativa va comptar amb un ampli repertori d’activitats, entre les
quals destaquen el repàs de la història de l’entitat i el record d’aquells
membres que n’han format part però que actualment ja no hi són. Després del dilatat període de temps de voluntariat, quatre dels actuals
membres de l’entitat que estan en actiu des de l’any de fundació van
rebre la medalla d’or, atorgada per la Generalitat de Catalunya amb
motiu dels seus 35 anys de dedicació. En l’acte es va visionar el moment
de l’entrega i es va seguir amb la repartició de presents, símbols d’agraïment i de reconeixement als bombers més veterans i a les famílies de
cadascun dels membres. Finalment, i acabats els parlaments, l’alcalde
de Caldes, Jordi Solé, va fer entrega d’una placa commemorativa a l’entitat, amb la qual l’Ajuntament manté una estreta relació i col·laboració.

Amb motiu dels 25 anys d’atenció
sociosanitària a la vila de Caldes la
Sala Noble de Can Rius va acollir
el dimarts 23 de maig la jornada 25
anys d’atenció sociosanitària a la
Fundació Santa Susanna: passat,
present i futur. La celebració va reunir un grup nombrós de persones
vinculades amb la fundació, des de
professionals que van treballar als
equips inicials fins a famílies, usuaris i voluntaris, que van poder compartir les seves experiències amb
els assistents. Amb tres taules rodones formades per professionals
i persones que van viure diferents
moments a la fundació, es va recordar el passat, es va fer un recull
de dades sobre el seu estat actual i
es va fer una mirada al futur, amb
què Assumpció Ros-Florenza, gerent de la fundació, va exposar les

noves línies que encaminaran l’activitat sociosanitària de la fundació en els propers anys.
Actualment, l’oferta de places sociosanitàries públiques de la Fundació Santa Susanna fa possible que
la població calderina i dels municipis veïns tinguin una alternativa
a l’hospitalització, evitant importants desplaçaments i afavorint la
presència de la família en el procés
de tenir-ne cura.
El 2016 es van atendre 780 persones des del servei d’atenció sociosanitària, cosa que representa
677 nous casos atesos i 672 altes.
El 1992 s’oferien 25 llits de llarga
estada i es convertia en un dels
primers centres de la comarca.
Amb els anys s’han anat ampliant els recursos atencionals fins
a l’actualitat.

Premi als Serveis
Funeraris Santa Susanna
El 30 de maig es va celebrar a
Barcelona l’acte de lliurament
de la primera edició dels Premis
La Confederació, amb motiu
del reconeixement a les millors
iniciatives de gestió democràtica
i transformació social d’entitats
no lucratives del país. Els Serveis
Funeraris Santa Susana, l’única
institució no lucrativa que presta
serveis funeraris a Catalunya i
ubicada a Caldes de Montbui, va
ser guardonada amb el segon
premi en la categoria de “transformació social”, consistent en una
aportació econòmica de
2.000 € i l’oportunitat de formar
part d’un recull de bones pràctiques que valoritza el retorn social
que generen les organitzacions del
Tercer Sector Social. Recuperats
des del 2016 els serveis funeraris
del 1953, s’han atès més de 120
famílies en un any. El 70% dels
serveis s’han realitzat de manera
privada i el 30% restant, a través
d’una companyia asseguradora.
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EDUCACIÓ | ESCOLA BRESSOL

El Regòlit surt al carrer
Els més petits gaudeixen dels jocs de sorra de l’Escola Bressol La Lluna

L’equip de Bombers a l’establiment La Cuineta. > CEDIDA

SUCCÉS | BOMBERS VOLUNTARIS
Infants jugant al Regòlit durant el matí del diumenge 28 de maig. > A. SAN ANDRÉS

Albert San Andrés

E

l 28 de maig, el carrer Mestre Gregori Montserrat va
convertir-se en un
espai de joc improvisat per als més petits. L’Escola Bressol La Lluna va organitzar
una jornada de lleure en què els
més petits van poder interactuar
amb estris vells i sorra al Regòlit,
un parc d’experimentació i mètode
habitual d’ensenyament de l’escola.
Durant el matí, l’escola La Lluna i
l’AMPA del centre van organitzar la

sisena edició de “La Lluna camina
pel poble”, un acte adreçat a infants
de 0 a 3 anys on van poder experimentar amb jocs de sorra i manipulació amb estris d’altres èpoques. Amb la intenció de descobrir
noves maneres de joc, un munt de
nens i nenes van divertir-se durant
el matí en l’acte lúdic. “Aquest és
un espai que tenim a l’escola,
amb la idea de treure’l al carrer
i veure com treballem a l’escola”,
va comentar Maite Castillo, coordinadora del centre. “Volem donar
l’oportunitat de gaudir al poble
d’un material públic i donar visibilitat a la nostra escola i el seu

mètode”, afegeix. “El Regòlit és un
espai que es va crear arran d’unes
formacions que vam fer tot l’equip,
i la idea principal és interactuar
amb la sorra, un material que els
infants coneixen bé –una sorra
semblant a la de la platja–, i amb
elements antics i recuperats que
desconeixen, normalment construïts amb ferro o fusta i recuperats d’Els Encants”, va explicar al
Calderí la coordinadora, mentre una
munió d’infants es divertien a l’espai.
Alumnes del centre i visitants casuals van poder gaudir d’una jornada
d’esbarjo per a tota la família, en un
acte de lleure diferent.

Incendi a l’establiment La Cuineta
Divendres passat, cap a les 9 del matí aproximadament, els Bombers
Voluntaris de Caldes van rebre una trucada dels veïns de l’avinguda
Pi i Margall al sentir una forta olor de cremat. Efectivament, el foc
provenia d’una nevera de l’establiment comercial La Cuineta, situat al número 63 de la mateixa avinguda. Tot i l’ensurt, l’incendi va
ser ràpidament controlat, i únicament va deixar com a conseqüències alguns danys materials.

SUCCÉS | ACCIDENT

Accident mortal a Pi i Margall
Dimecres passat, 31 de maig, cap a les 12 del migdia aproximadament,
un home de 80 anys que circulava a peu va ser atropellat a l’avinguda Pi i Margall a l’alçada del número 127. Tot i la ràpida actuació dels
veïns, l’equip d’emergències i els agents de la policia local, el vilatà de
Caldes no va resistir el fort impacte i va morir poques hores després.

ACTE | Ral·li Internacional

Uns 40 busos clàssics aparquen a Caldes
El cap de setmana passat va tenir lloc el VIII Ral·li Internacional
d’Autobusos Clàssics des de Barcelona fins a Caldes de Montbui
Caldes va ser escenari diumenge passat del VIII
Ral·li Internacional d’Autobusos Clàssics, organitzat pels Transports Metropolitans de Barcelona, l’empresa Sagalés i l’Associació per a la
Recuperació i Conservació d’Autobusos (ARCA).
Un any més, s’ha fet l’exposició i el recorregut
de diferents models d’autobusos clàssics, que
s’han aturat en diverses poblacions, partint des
de Barcelona i acabant a la vila termal. A les
16 h del dissabte 3 de juny, s’iniciava l’acte amb
l’obertura al públic de l’exposició dels vehicles
clàssics a l’avinguda Maria Cristina de Barcelona.
El diumenge 4 de juny va ser el dia de sortida
del Ral·li Internacional, iniciat cap a les 11.45 h
per la C-17 des de la ciutat comtal. Minuts després, la comitiva va passar per Montcada; aproximadament deu minuts més tard, seguia per la
Llagosta, Santa Perpètua de Mogoda, Palau-solità
i Plegamans i, finalment, arribava a Caldes de
Montbui al voltant del migdia. En aquest darrer
punt, els autobusos clàssics del ral·li van poder
ser exposats a la plaça de l’Església i l’avinguda
Pi i Margall, on els calderins i visitants de la vila
van poder admirar els diferents models clàssics
provinents d’arreu del món.

SERVEIS MUNICIPALS | TRANSPORT PÚBLIC

Un bus urbà amb més prestacions

Exposició dels busos clàssics a Caldes. > I. HIJANO

Dimecres passat es va formalitzar la presentació oficial d’un nou
autobús “amb la garantia que ens donarà un millor servei”, deia
Jaume Mauri, regidor de Serveis Municipals. A diferència de l’anterior vehicle, amortitzat durant aproximadament 9 anys, l’actual
disposa de rampa per a un millor accés a persones amb mobilitat reduïda, connexions d’USB per al carregador dels mòbils i la certificació Euro 6, és a dir, “dins dels motors dièsel, aquest té una millor
eficiència i menys emissió de gasos”, recalca Mauri. Un vehicle,
doncs, que sembla més eficient, confortable i menys contaminant,
connectarà el centre urbà amb les dues línies entre Saulons-Font
dels Enamorats i Can Valls-Torre Negrell. El nou autobús significa
un pas més endavant cap al projecte d’un vehicle urbà elèctric. “La
nostra voluntat és que algun dia els autobusos que facin la línia
urbana siguin elèctrics”, diu Mauri, “però pressupostàriament
encara és insostenible”, afegeix el regidor de Serveis Municipals.
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ERC Caldes de Montbui

Som Caldes

Parlem de “pantomimes”

Uns misteriosos senyors...

É

F

PDeCAT Caldes de Montbui

Quin és realment el poble
que volem?

é

s habitual que en la política s’hi incorporin
nous actors que pretenen capgirar-nos la
vida social i política. Però les noves maneres
de fer política que proclamen són molt velles,
quan s’arrepengen en el populisme, barrejant mitges veritats amb qualsevol mentida,
gesticulant més que entrant en el fons dels assumptes, difonent rumors donant-los com a certs.... i tot, és clar, per
un grapat de vots la pròxima vegada que hi hagi eleccions.
Res de nou, en realitat.
A Caldes no hem quedat al marge d’aquest nou populisme.
Al passat Ple en vàrem ser testimonis. Des del Govern hi
vàrem portar a aprovació tres temes importants: l’estudi
de mobilitat, el pla d’aparcaments i la municipalització del
servei de deixalles. L’estudi de mobilitat s’ha treballat amb
participació ciutadana i amb els grups polítics del Consistori; el pla d’aparcaments i la municipalització del servei
de deixalles, en comissions amb tècnics i representants de
tots els grups municipals. Els nous models d’aparcament
i de gestió de deixalles, es varen aprovar amb el consens
de tots els grups polítics (menys el PP, que no va assistir a
cap comissió, tal com consta a les actes).
La sorpresa desagradable, la vàrem tenir quan la regidora de Som Caldes Sandra Redondo, va desmentir que hi
hagués consens i va qualificar les comissions de treball de
“pantomima”. S’apartava així del consens constatat en les
reunions de les comissions i en les actes de les mateixes,
potser perquè assumir la responsabilitat de les decisions no
va amb la nova política. El regidor Martínez Boluda d’Units
per Caldes no va voler ser menys i l’endemà del Ple va entrar una instància dient que el fet que no es digués res en
contra durant les reunions no volia dir que hi s’estigués
d’acord amb els acords. Un altre que es troba més còmode
en la crítica sistemàtica que en la corresponsabilitat de les
decisions, que sembla que als nous populismes els crema.

a uns dies va sortir a la premsa comarcal un
article on s’explicava que la Generalitat havia
tombat un projecte presentat per l’Ajuntament per tal de realitzar un parc termal a
l’altra banda de la riera. Durant la presentació del procés participatiu ciutadà per definir aquest nou
parc, els dos regidors presents, davant d’una sèrie de preguntes fetes per persones del públic, varen respondre que
només havia estat una consulta feta des de l’Ajuntament al
govern de la Generalitat per veure què es podria fer i què no.
Sorprenentment, en aquest article de premsa, el Sr. Personat diu que “uns senyors” els havien encarregat fer aquesta consulta. Aquest fet és escandalós, ja que deixa clar que
varen mentir a la presentació anteriorment esmentada i escampa una sèrie de dubtes que no poden quedar sense un
aclariment immediat. Que el nostre Ajuntament demani i
pagui un projecte a un arquitecte per un preu aproximat
de 6.000 € per aquesta sol·licitud ens sembla un fet molt
greu, ja que no entenem que es faci ús de diners públics
per a interessos privats. Voldríem saber qui són aquestes
persones i la finalitat que buscaven fent aquesta demanda.
També cal indicar que el que era en teoria una consulta incloïa una modificació del POUM i accessos per carretera
al futur parc, fet que agreuja encara més les declaracions
fetes pels membres del Consistori. Quan el senyor alcalde
va començar la seva nova etapa com a eurodiputat, va ser
molt vehement dient que això no afectaria el funcionament
del seu equip, i de fet ha estat contundent defensant aquesta posició contra els requeriments fets des de l’oposició i
també demanant explicacions als mitjans locals quan simplement havien dit que l’alcalde no va ser al Ple de març.
El senyor alcalde hauria de posar ordre i estar més pendent del que passa al seu voltant. Hi ha molts assumptes
candents al nostre poble i, tal com està quedant demostrat,
les relacions a distància no funcionen.

PSC Caldes de Montbui

Units per Caldes

PPC Caldes de Montbui

La troballa

Un govern de galeria

quests dies estem contents a la nostra vila. A
les excavacions de la plaça del Lleó s’ha trobat el cap de marbre de mida real d’una escultura que sembla ser d’una deessa relacionada amb les aigües. Una peça d’un colpidor
marbre blanc que, malgrat el pas del temps, manté la bellesa, la cadència, l’elegància i l’expressió evocadora i equilibrada del classicisme.
Però és molt més que un simple rostre esculpit de marbre, és molt més que això. Tenim una nova calderina que
ha vingut per quedar-se, per ser una més entre nosaltres,
que ve del passat i que, sens dubte, ens transcendirà. Fa
dos dies que l’hem trobat i ja la sentim com a nostra, com
si sempre hagués estat entre nosaltres -cosa que, d’altra
banda, ha fet de forma molt sigil·losa-, com si sempre hagués estat part integrant de la nostra ànima romana. Posar
rostre als nostres avantpassats calderins ens apropa, potser una mica més, a les nostres arrels i ens les fa sentir
més nostres.
Ara, però, tornem a cobrir per molt temps les restes. Creiem que paga la pena fer un esforç addicional i no precipitar-se a l’hora de tornar a tapar la plaça. Queda molta
feina per fer i zones per estudiar, i no és el moment d’anar
amb presses.

a som a la meitat d’aquest mandat i, vist l’actitud del govern, podem dir que tenim un govern de “galeria”, un govern la prioritat del
qual és tirar endavant projectes urbanístics
sense consens i sense ni tan sols escoltar la
resta de partits, ni la ciutadania, tal com hem vist en l’últim projecte de l’aparcament de les Hortes de Baix, actuant amb presses i sense una clara planificació per part
del govern.
Bàsicament, a Caldes s’han apujat i/o congelat impostos, en
un moment de màxima dificultat, sense donar res a canvi a
la ciutadania. Les conseqüències són més atur, més comerços que han tancat i més empreses que han decidit anar a
un altre lloc i no invertir aquí. Cal convertir Caldes en un
espai econòmic atractiu.
Quan falten dos anys de legislatura, queda molta feina per
fer. Cal que recordem que als calderins i les calderines encara no se’ns han retornat els serveis sanitaris que ja teníem ni s’ha portat a terme l’ampliació pendent del CAP.
Aquest govern tampoc brilla per la seva transparència. Cal
recordar que en aquest mandat la majoria absoluta d’ERC
ha convingut que moltes de les qüestions que abans passaven pel plenari ara han estat traspassades a la junta de
govern local, i això fa que la resta de partits no puguem
entrar en el fons ni debatre els projectes, com passa actualment amb la reurbanització del carrer Bigues.
La crítica sempre ens agrada que sigui constructiva, i nosaltres no voldríem que sigui malentesa, tan sols és una radiografia d’un govern amb majoria absoluta que segurament
ha fet coses ben fetes, no ho dubtem, però trobem a faltar
un govern que gestioni i millori el dia a dia dels calderins,
i en l’actualitat el que tenim és un govern sense alcalde i
sense una planificació de treball rigorosa i democràtica.

Primàries: participació i
decisions col·lectives

E

n els últims anys, tant el PSC com el PSOE hem
volgut ampliar la implicació de la militància en
la presa de decisions i elecció dels i les nostres
representants. Davant la demanda d’una major
participació, democràcia i transparència dins
del partit, la instauració de les primàries com a mètode d’elecció ha estat clau en el canvi de model. Exemples com les últimes primàries a la Secretaria General del PSOE són bàsics per
entendre la importància de fer més partícips totes les persones
que formen part d’un partit i també les seves joventuts. Processos que han aconseguit recuperar la il·lusió, el moviment
des de les bases i el sentiment de formar part de les eleccions
que pren el partit, demostrant un cop més que el Partit Socialista segueix sent un pioner pel que fa a la democràcia interna. A l’agrupació del PSC de Caldes ja fa anys que formem
part d’aquest engranatge de participació i democràcia interna, participant activament en tots els processos de primàries i
fent sempre de seu electoral de referència a la nostra zona del
Vallès Oriental. Aquesta comarca en les últimes primàries va
tenir el percentatge més gran de participació de tot Catalunya,
amb un 86% de la militància votant per la candidatura que defensaven, tot un exemple de mobilització i feina col·lectiva. De
la mateixa manera, l’agrupació de Caldes serà part, com a observadora, també de la delegació vallesana al proper congrés
del PSOE, que se celebrarà del 16 al 18 de juny a Madrid. Una
forma d’apropar les motivacions, idees, polítiques i reclamacions directament dels municipis als majors òrgans de decisió del nostre partit.
Si creus que es poden canviar les coses des dels barris, que
la participació és clau per prendre les millors decisions, si defenses la justícia social i tens ganes de formar part d’un projecte internacional com és el nostre..., l’alternativa ja està en
marxa al PSC! T’hi apuntes?

A

s innegable que Caldes s’ha transformat intensament els últims anys. Les partides econòmiques més importants dels pressupostos
(juntament amb algunes subvencions) s’han
destinat a la remodelació urbanística calderina, que prou falta feia. Ara bé, s’ha de ser
conscient que els diners públics no només han de servir per
embellir el poble. També han de contribuir a la millora del
benestar de la gent des d’una vessant social i econòmica.
Fa unes setmanes, l’Idescat publicava la renda mitjana dels
municipis catalans de l’any 2014 indicant que el salari mitjà
de Caldes de Montbui es va situar en els 16.100 € anuals
(la mitjana de Catalunya va ser de 16.200 €). Tot i semblar
que les emergències socials al nostre poble no són extremadament accentuades, aquestes dades indiquen que hi ha
greus desigualtats que cal abordar. Un exemple molt clar és
la disponibilitat i els preus dels lloguers d’habitatges. Caldes torna a viure una bombolla en aquest àmbit que perjudica greument els vilatans amb rendes més modestes. Tot
i així, no es veuen polítiques de foment d’habitatge social a
la vista o a curt termini.
D’altra banda, els diners públics també han d’ajudar a reactivar econòmicament el poble. Cal debatre la possibilitat d’implementar ajudes directes i indirectes (tributàries
i d’infraestructures) que reactivin el sector empresarial de
forma urgent, tant per a les empreses ja existents com per
a les de nova creació. Un altre exemple clar són les grans
mancances d’espai i de mobilitat que tenen els polígons industrials i que cal millorar per tal de facilitar l’augment de
la productivitat i la creació de nous llocs de treball.
Caldes no només ha de ser un poble turístic i bonic, cal que
sigui socialment just i equitatiu, on el teixit empresarial
hauria d’exercir un paper rellevant.
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Awasuka:
la resposta
de Caldes al
terratrèmol del
Nepal de 2015
> Caldes Solidària
L’abril de 2015 diversos terratrèmols van afectar greument el Nepal.
Morts, ferits i especialment destrucció en van ser les conseqüències.
Una emergència més! Els noticiaris
de TV, les ràdios, les xarxes..., tothom parlava del Nepal. La resposta
va ser immediata, una gran part de
població va mostrar la seva solidaritat. Tot i així, al cap de pocs mesos
ningú recordava ja els terratrèmols
del Nepal. L’ajut internacional havia
servit per fer front a les primeres urgències... però la solidaritat internacional progressivament va mirant
cap a altres emergències i s’oblida
del Nepal. De la mateixa manera
com abans s’havia oblidat d’Haití o
de tants d’altres. Passats uns mesos,
quan ja ningú en parla, queden un
munt de cases derruïdes o malmeses i un munt de persones vivint en
condicions d’alta vulnerabilitat.
Per això, des de Caldes Solidària promovem donar una resposta
tranquil·la però de llarga durada a
les emergències. Des d’una comunitat petita, com és Caldes de Montbui, no podem fer accions d’urgència en les grans catàstrofes, només
té sentit un treball de qualitat i de
llarga durada. Això és el que hem
estat promovent des de 2015 al
Nepal, i el que volem seguir fent.
AWASUKA és un projecte de reconstrucció d’habitatges amb tecnologies sismoresistents. Un projecte
que promou que la construcció sigui
realitzada per la comunitat amb qui
es col·labora, amb recursos locals;
un projecte que ha de poder continuar tot sol un cop finalitzi el finançament extern; un projecte portat
a terme per Amics del Nepal, una
ONG que coneix bé el Nepal amb la
qual fa molts anys que col·laborem, i
cal fer-ho amb veritables experts en
arquitectura com l’ONG Base A i la
Universitat Politècnica de Catalunya.
Després d’un any i mig de treball
volem explicar als calderins i calderines quina feina s’ha estat fent i quina
volem que se segueixi fent en un acte
a la Biblioteca de Caldes el proper divendres, 9 de juny, a les 19 h.
AWASUKA és un projecte portat a
terme amb el suport de l’Ajuntament
de Caldes de Montbui.

Criticar el poder
> *Pepe Beunza
Cuando hace tiempo y en este país
no había libertad de expresión, repartíamos unos panfletillos con
el dibujo de una persona en una
mazmorra con la frase “No estoy
de acuerdo con lo que dices, pero
daría la vida para que puedas seguir diciéndolo” (creo que era de

Voltaire). Así es como yo entiendo
la libertad de expresión.
En Caldes he utilizado la prensa local
para criticar decisiones municipales
que creía equivocadas tanto de los
socialistas como de los convergentes
o de Esquerra Republicana, y también para apoyar proyectos que pensaba que eran buenos para el pueblo. Intento hacerlo con veracidad y
respeto y, aunque no sé si lo consigo,
procuro no perder nunca los puentes
de comunicación y diálogo.
También creo que hay que defender la prensa local, pues sin la colaboración de los medios de comunicación, la libertad de expresión
sirve de poco.
Recuerdo que la plataforma de Caldes contra la guerra de Iraq hicimos
un escrito en el que denunciábamos
al presidente Aznar como criminal
de guerra (¡qué razón teníamos!), y
aunque lo enviamos al Ministerio de
Justicia y a la prensa, solo se publicó
en la prensa local. Por eso hay que
apoyarla. Porque es mucho más defensora de la libertad que tenemos
más cercana.
Hablando con personas del gobierno
del pueblo, me comentaban que reciben muchas más críticas que reconocimiento por su gestión y dedicación.
Creo que se equivocan, pues deben
pensar que la mayoría absoluta es el
mayor reconocimiento que puede recibir un partido en el poder. Quejarse de poco apoyo no parece razonable. El problema es que las mayorías
absolutas tienen el peligro de crear
una falsa sensación de impunidad y
de barra libre que puede llevar al mal
gobierno. Por eso son tan importantes los grupos de oposición con sus
críticas al poder. Si las críticas se
hacen con verdad y respeto ayudan
a reflexionar y gobernar mejor, y si
son falsas pueden descubrirse con
los muchos medios que el poder tiene
y así salir fortalecido.
La democracia, la verdad, el debate
y la crítica deben ir siempre unidas.
Hemos nacido para ser libres como
personas y como pueblo y la libertad
de expresión es su base.
*Preso de conciencia en 1971

Eixos pintors…
> Domènec Sánchez Riera
Quina il·lusió que fa, tenir lectors fidels; fa dues o tres setmanes que no
escric a la premsa local (la més propera i entranyable), i ja em trobeu a
faltar; moltes gràcies.
Si espereu trobar-vos amb un escrit
profund i no us interessen per res les
històries que podem explicar els jubilats, no seguiu; si en canvi sou uns inquiets joves o “grans”, però interessats
en el que sigui, acompanyeu-me.
Fa ja uns quants anys vàrem formar
una colla d’amics que per malnom
porta quelcom d’estat fisiològic que
als homes d’una certa edat ens comença a ser difícil d’aconseguir (a
buen entendedor...).
Tot el que precedeix és per explicar
que dins la colla hi ha dos companys
que, mentre estaven en actiu, eren
pintors autònoms; potser aquests
són els que expliquen més anècdo-

tes (verídiques o no) de la seva vida
professional; el cas és que ens els creiem. Personalment, i per fer somriure tota la colla, els explico una anècdota del meu pare que, en els anys
de la postguerra, s’agafava a un clau
rogent per tal de tenir feina i poder
portar el plat a taula. Una d’aquestes
feines va ser apuntar-se a una colla
de pintors per pintar el vaixell Villa
de Madrid de la Transmediterránea
amarrat al port de Barcelona. L’encarregat (tortosí o valencià), veient
que tenia tant de pintor com de ministre de cultura, li etzibava: “Eixos
pintors, molt de brotxeta, molt de
pinzellet, però no pinten ni un pardalet!”. No sé si per fer-me content
o és que són així de simpàtics, però el
cas és que cada cop que explico això,
els que riuen més són precisament els
dos expintors, de veritat.
Ja he complert, ja he escrit; de ben
segur que aquest article no generarà polèmiques, però un cop més us
hauré, suposo, distret; amb això, com
ja sabeu, hauré fet si més no el fet.
Apa, fins la propera. Bon estiu.

100 anys d’Electra
Caldense:
Capítol III. Els
anys foscos
> Marta Puigdueta Revetlle
Enguany l’Electra Caldense celebra
el seu centenari i per commemorar
l’aniversari ha volgut fer un repàs de
la seva història. Així doncs, al Calderí fem un article mensual sobre
la trajectòria de l’empresa elèctrica que il·lumina Caldes des del 1917,
basant-nos en la recerca de Joan Villanueva Dachs. El mes passat vam
conèixer els primers passos i ara seguim amb els anys foscos.
L’esclat de la Guerra Civil el 18 juliol de 1936 va comportar un escenari de violència revolucionària a Catalunya. A cada poble es van formar
grups armats que, en nom de la revolució, venjaven pel seu compte antigues injustícies, detenint i assassinant
propietaris i religiosos i requisant els
seus béns. L’absència forçada dels
propietaris i directius de les empreses, junt amb la força que van agafar
els nous comitès antifeixistes, va portar la Generalitat a dictar el Decret de
col·lectivitzacions i control obrer, que
va posar en mans dels treballadors la
direcció de les empreses.
En el cas de l’Electra, els administradors i directius van haver d’abandonar casa seva. L’11 d’agost de 1936
una representació del Comitè Antifeixista calderí es va presentar a l’oficina administrativa de l’empresa per
encarregar de forma interina als treballadors Jeroni Pascual i Pere Serra
la responsabilitat administrativa i la
de les instal·lacions. Així, es va acordar formalment la confiscació de
l’empresa, sense indemnització, i el
seu traspàs a l’Ajuntament per a la
seva municipalització.
No obstant, no es va portar a terme
la municipalització ni tampoc, pròpiament, la nacionalització, sinó que

aquell mateix mes d’agost totes les
empreses del sector elèctric català
van ser col·lectivitzades i unificades
sota el nom de Serveis Elèctrics Unificats de Catalunya (SEUC). La direcció d’aquests serveis corresponia
al Comitè Central de Control Obrer
de Gas i Electricitat, on la majoria de
membres pertanyien a la CNT i a la
UGT, i la Generalitat només hi tenia
un interventor amb poder molt limitat. El 14 de setembre del 1936 es van
designar els treballadors responsables de l’Electra i l’activitat va passar
a dependre dels responsables sindicals de Sabadell de l’antiga Cooperativa. L’abril de 1938 es van dissoldre els
Serveis i les antigues empreses que el
formaven van passar a dependre del
Comisariado General de Electricidad
integrat dins del Ministeri de Defensa.
Durant els anys de la guerra amb
prou feines es va poder mantenir el
servei amb normalitat i no es van realitzar noves inversions. Amb tot, a
Caldes, com en el conjunt de Catalunya, el subministrament elèctric es va
poder mantenir en un nivell adequat
fins entrat l’any 1938. No obstant, hi
va haver altres problemes com ara els
impagaments; un dels principals deutors va ser l’Ajuntament. Les autoritats van decidir congelar les tarifes
elèctriques atesa la situació generalitzada de pobresa.
El 29 de gener de 1939 les tropes de
Franco van entrar a Caldes, i dos
mesos més tard es va consumar la
derrota definitiva de la República i
el final de la guerra. Malgrat que tots
els consellers, directius, treballadors
i l’enginyer Margarit van anar tornant
als llocs que ocupaven, en recuperar
el control es notaven els efectes de la
guerra, com el descens del consum
elèctric o les pèrdues de distribució.
A més, els vencedors van voler perpetuar la dictadura, i la Segona Guerra Mundial va comportar l’aïllament
internacional d’Espanya, amb conseqüències econòmiques desastroses.
L’aïllament va comportar l’escassetat
de productes de primera necessitat,
matèries primeres i de béns d’equipament per a les empreses. Aquestes mancances es resolien amb racionament, un sistema de quotes o
“cupos” a les importacions i amb el
foment de la producció autòctona.
Aquella autarquia econòmica fins al
1950 va comportar inflació, dèficits
pressupostaris i comercials i l’empobriment de la població. Els preus dels
productes de consum eren un 78%
més alts que l’any 1935, i en el període 1940-1950 van augmentar un 197%
i els salaris no van créixer. Els empresaris de l’Electra van intentar pal·liar
aquella precarietat amb revisions freqüents dels sous, pagues extraordinàries pròpies, i la possibilitat de “proveer comestibles a precios económicos”.
La falta de coure, la matèria primera bàsica de la xarxa elèctrica, va
afectar de ple el sector elèctric. La
compra de coure estava totalment
intervinguda pel govern i era necessari un llarg tràmit administratiu davant del Sindicato Nacional de
Agua, Gas y Electricidad per aconseguir un “cupo”, i el producte arribava amb comptagotes.
Acabada la guerra va caure l’oferta
elèctrica per sota de la demanda i van
obligar a fer restriccions durant anys.
Algunes centrals de producció d’elec-

tricitat havien quedat fora de servei a
causa dels bombardeigs, i hi va haver
una forta sequera i van disminuir les
reserves d’aigua dels embassaments i
la seva capacitat de producció. A més
d’una política de tarifes elèctriques
baixes, que no incentivaven les grans
companyies a fer noves inversions en
producció, i, en general, una política
econòmica més orientada a mantenir el règim polític que no pas el progrés econòmic.
La Delegación Técnica Especial
para la Regulación y Distribución
de Energía Eléctrica s’encarregava
de dictar a les empreses distribuïdores el límit d’energia que es podia
consumir a la seva xarxa, i les elèctriques l’havien d’informar, a través
d’un “parte” diari. Sobrepassar els límits comportava sancions, i per evitar-les, l’empresa distribuïdora podia
tallar temporalment el subministrament als seus clients. Les primeres
restriccions de l’Electra van ser el
1944. Per aplicar-les es van fer pregons perquè tothom reduís voluntàriament el consum tant com pogués
i es van apagar un terç de les làmpades de l’enllumenat públic. Les indústries van ser les més afectades,
ja que la reducció els va fer deixar de
treballar durant moltes hores.
El 1941 es van construir dues estacions transformadores pel trasllat
de l’antiga fàbrica tèxtil Alemany i
l’arrencada de la Lanera Caldense.
El 1949 se’n va construir una altra
per alimentar una important fàbrica tèxtil. El 1953 els consums s’havien anat recuperant, i la xarxa projectada el 1918 s’anava acostant al
seu límit de capacitat i es va haver
d’invertir per augmentar la secció
dels cables de les línies.
L’Electra va poder renovar el contracte de subministrament amb la
Compañía de Fluido Eléctrico i va
acceptar que només podria vendre
electricitat al municipi de Caldes.
A principis del 1954 l’industrial metal·
lúrgic Josep Bonastre va projectar la
construcció d’una fàbrica de metall
dur al carrer Bigues de Caldes, on
l’Electra tenia la seva segona estació
transformadora. El projecte preveia
una demanda elèctrica de 500 kVA i
la sol·licitud es va posar a la consideració del proveïdor, que com a solució per a aquell augment de demanda
va proposar establir un nou contracte que preveiés el canvi de tensió de la
xarxa. Per a l’Electra, tirar endavant
aquell projecte no va ser fàcil, però els
directius van decidir tirar endavant,
convençuts que aquella inversió augmentaria la capacitat i que el consum
faria un gran salt endavant.
El 1959 es va comprar el número 3 de
la plaça de Catalunya, que coincidia
amb la part de darrere de la finca del
número 60 de l’avinguda de Pi i Margall, on des de l’inici l’Electra tenia la
botiga. D’aquesta manera, en un mateix punt del centre de la població hi
havia tots els serveis de l’empresa.
Així, durant 50 anys, des del 1960 fins
al 2010, aquella casa va ser el domicili social de la companyia i per aquest
motiu les juntes de socis es van deixar
de celebrar a la casa de la vila.
En el pròxim capítol coneixerem el
creixement de l’empresa, la celebració dels cinquanta anys de la creació
de l’Electra i la fundació de l’Associació d’Empreses Elèctriques.
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Contes al Joc de Paraules

38è Aplec Conjunt Caldes-Palau

El dissabte 27 de maig, un grup nombrós d’infants va
gaudir d’una sessió de lectura de contes a càrrec de
l’autora Imma Llonch, qui va presentar el seu darrer
conte, La Nàdia ja no s’amaga les llàgrimes, dedicat a
tots els infants que els costa expressar els seus sentiments. La sessió es va dur a terme al Joc de Paraules.

Aquest diumenge se celebrarà la 38ª edició de l’Aplec Conjunt d’ambdues
poblacions vallesanes, una de les activitats que més públic mou al voltant
del món de les sardanes i l’acte de més rellevància dins el calendari anual
de l’Agrupació Sardanista Calderina. Enguany, la diada començarà a les
16 h i durarà fins a les 22 h, i tindrà lloc al Parc de Can Rius amb l’assistència de les cobles Mediterrània, Marinada i La Principal del Llobregat.

ARQUEOLOGIA | troballa

Un cap
romà de
marbre
blanc
Es troba un cap de marbre
blanc durant les excavacions
arqueològiques que s’estan
realitzant a les termes romanes
Redacció

E

l dijous 25 de maig va
ser un dia important per
a Caldes, ja que es feia
ressò d’una gran troballa
en el decurs de les excavacions arqueològiques que s’estan realitzant amb motiu de la reurbanització
de la plaça de la Font del Lleó.
El gran descobriment ha estat un
cap de mabre blanc de mida real, trobat
en molt bon estat. Es tracta d’una troballa destacada ja que significa el primer
cap d’escultura romana trobada a Caldes i associat a una estratigrafia. L’equip
d’arqueòlegs que hi treballen, dirigit per
Pere Lluís Artigues, ha estat el descobridor mentre realitzava les excavacions a
les termes romanes. Una grata sorpresa per als arqueòlegs ja que “estàs content quan trobes un fragment com un
dit o un tros de peu, però quan es tracta d’un cap de marbre és quelcom impressionant”, diu Artigues. Segons ell
mateix, la troballa desmenteix la imatge d’austeritat que es tenia del conjunt
termal calderí i reafirma que, certament,
havia estat decorat: “En algun punt de
les termes hi hauria una part luxosa,
decorada amb mosaics i plaques de
marbre, de manera que a mesura que
avança l’excavació i ho puguem estudiar millor tindrem un punt de vista
diferent de com podien ser realment
les termes”.
De moment, la peça ha estat sotmesa a una primera neteja a càrrec

La troballa, associada a una estratigrafia, desmenteix la imatge d’austeritat que es tenia del conjunt termal. > J. Serra PER A THERMALIA

de Gamarra i Garcia, però serà Isabel
Rodà de Llanza, catedràtica de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB,
la responsable d’analitzar-la en profunditat per determinar-ne la procedència,
la datació i la correcta identificació. Les
primeres hipòtesis de treball apunten
que la peça fa referència a una divinitat vinculada amb les aigües termals
que, per l’erosió en una de les parts del
rostre, devia estar exposada en contacte constant amb un degoteig d’aigua.

Isabel Rodà
de Llanza serà
la responsable
d’analitzar
la peça per
conèixer
la seva
procedència

DUES TROBALLES AL JACIMENT
La troballa del dijous 25 de maig se
suma al descobriment d’una nova piscina romana al subsòl de la plaça de la
Font del Lleó, davant el Museu Thermalia. Amb aquesta ja són cinc les piscines
localitzades en aquesta zona, la més important de les quals és una bassa rec-

tangular de 9 x 15 metres, considerada
una de les més grans de tot el territori
català i de la península Ibèrica.
Aquestes troballes han permès
un estudi exhaustiu que ha determinat

Es creu que fa
referència a una
divinitat relacionada
amb les aigües termals
quina ha estat la intervenció urbanística a la zona amb el pas dels segles. Així
mateix, s’ha pogut saber que les piscines de Caldes tenien una finalitat salutífera, a diferència de les d’altres ciutats,
que eren utilitzades per a actes socials,
a banda del motiu higiènic.

QUÈ PASSARÀ AMB
L’ESCALDÀRIUM?
Sembla que les excavacions arqueològiques que es duen a terme amb motiu de la
reurbanització de la Font del Lleó no afectaran la propera edició de l’Escaldàrium,
la Festa del Foc i de l’Aigua de Caldes. En
les properes setmanes finalitzaran aquests
treballs i, una vegada delimitada la superfície de les altres piscines d’època romana,
es durà a terme un procés de fotometria
que permetrà disposar d’una visió aproximada de les instal·lacions termals ara fa
2.000 anys. A finals de juny, doncs, es cobriran les restes arqueològiques amb una
capa geotèxtil i terra, cosa que permetrà
que el 8 de juliol se celebri l’Escaldàrium
sense imprevistos.
La informació recollida permetrà crear un
espai amb imatges en 3D i una maqueta a
escala que s’ubicaria al museu Thermalia.
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BIBLIOTECA DE CALDES | Llibres

Tertúlia literària sobre “L’home
manuscrit”, de Manuel Baixauli

EXPOSICIÓ | ART

Inaugurada l’exposició dels alumnes
més petits de Taller d’Art

El club de lectura organitzat per Cos de Lletra va comptar amb la presència de l’autor

Manuel Baixauli durant l’acte del club de lectura d’adults. > I. HIJANO

L’autor de L’home manuscrit, Manuel
Baixauli, diu que és incapaç d’explicar
el seu llibre, “perquè si el sabés explicar, no l’hauria escrit”. El llibre
tracta de zones d’ombra, plenes de
misteri, però en essència transmet la
lluita de l’artista contra l’oblit. La idea
de la novel·la va sorgir arran d’una
imatge mental, una casa abandonada
en runes als afores de la ciutat amb
les parets interiors plenes de manuscrits. “Jo vaig veure la imatge, se’m

“Recomano escriure
tot allò que ens passa”
Manuel Baixauli
Escriptor

va enquistar i em demanava que la
treballés”, diu Baixauli. Finalment,
“vaig arribar a la conclusió que els
escrits eren d’una persona que se
sentia fracassada i havia fet balanç

de la seva vida per reescriure-la i
emprendre el camí correcte, rebutjant aquell altre que l’havia portat
al fracàs”, diu l’autor en referència
a la idea principal de la novel·la. Els
assistents a la tertúlia van poder expressar les seves reflexions i impressions arran de la novel·la. Clarament
no es tracta d’un llibre d’autoajuda,
“ja que planteja moltes preguntes
i no aporta cap solució”, diu l’autor,
però en qualsevol cas l’obra convida
a la reflexió cap a un mateix i incita a un canvi en la visió de les coses.
Després de L’home manuscrit, Baixauli va publicar La cinquena planta,
una novel·la encara més autobiogràfica arran de l’episodi que va viure
a l’hospital després de patir durant
més de 40 dies una paràlisi total del
seu cos. Podent-se comunicar només
amb el moviment dels ulls, l’autor
va viure una experiència traumàtica, i que gràcies a transcriure-la en
format de novel·la, “vaig deixar de
patir malsons”, diu l’autor. És per
això que recomana sempre escriure
tot allò que ens passa.

“Mirem Àfrica” és l’exposició situada al Centre Cívic. > M. CLAPERS

Dimecres passat es va donar
el tret de sortida a l’exposició
“Mirem Àfrica”, un recull de les
diferents creacions artístiques
dels alumnes des dels 4 als 12
anys del Taller d’Art Municipal
Manolo Hugué. Totes les tardes,
de les 17 a les 21 h, es podrà visitar l’exposició, i fins al 16 de juny.
Els alumnes més petits de Taller
d’Art mostren el treball resultant
del curs d’enguany, on s’han tractat quatre disciplines artístiques
diferents, que són la fotografia, el
volum, la pintura i el gravat.
Àfrica ha estat la temàtica
d’aquest curs on, a través de les

diferents disciplines, els alumnes
han treballat “l’Àfrica més tradicional”, diu Cristina Aranyó,
directora de Taller d’Art. Cada
any es treballen diferents temàtiques que permeten als alumnes
seguir creixent en el món de l’art,
i alhora “acostar-se i conèixer
noves cultures”, apunta Aranyó.
Prop de 100 alumnes són els artistes que firmen les creacions
mostrades en l’exposició, de manera que el recull és ric en quantitat, però també en qualitat, ja
que “els alumnes venen a passar-s’ho bé, però no a passar
l’estona”, diu Cristina Aranyó.
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Els superpoders dels entrenadors
Amb vistes al torneig escolar de futbol sala Rosario Sánchez,
l’Ajuntament de Caldes va organitzar una xerrada a càrrec
d’Enric Maria Sebastiani, titulada “Els superpoders dels entrenadors. Com ajudar un jugador o com destrossar-lo”. La
jornada tenia com a finalitat facilitar eines educatives als entrenadors que treballen amb infants, just abans del torneig
organitzat per l’Associació de Futbol Sala de Caldes, la qual

ha mobilitzat milers d’infants de les quatre escoles calderines aquest darrer cap de setmana En la reflexió col·lectiva,
on hi van assistir una setantena d’entrenadors, es van aportar idees per ajudar els jugadors a gaudir de l’esport i convertir l’activitat esportiva en una plataforma de suport a
l’educació en valors, així com motivar la utilització correcta
de la llengua catalana en els entrenaments.

Rafa Tibau | bike trial

Un calderí bicampió del món

Rafa Tibau ha fet del ‘bike trial’ el seu ‘modus vivendi’ tot i no deixar mai la seva carrera professional de banda

Albert San Andrés

A

rribar a l’excel·lència en l’esport
no és fàcil i requereix dedicació
completa, esforç personal, sacrifici i una bona dosi de talent.
Aquest és el cas de Rafa Tibau
(Caldes de Montbui, 1992), que amb només
25 anys ja ha estat dues vegades campió del
món de bike trial, una modalitat que cada vegada té més adeptes al nostre país.
El Rafa va començar amb només 11 anys
com a pilot de trial en bicicleta com una afició més, dedicant part del temps lliure a la
pràctica de l’esport. “A la família som molt
d’esports d’aventura, però ningú havia fet
ciclisme. Vaig ajuntar-me a l’escola amb
gent que el practicava un dia a la setmana com a extraescolar i a poc a poc vam
començar a fer campionats, com la Copa
Osona i després el Campionat d’Espanya,
on no ho vam fer malament”, explica l’esportista, que va començar en l’hoquei patins.
Amb 15 anys va fer un pas més per entrar
a formar part del CTER (Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès), centre adscrit a la
Federació Catalana de Ciclisme, on va començar a desenvolupar la seva carrera professional.
“Amb la bici vaig descobrir l’adrenalina diària i una motivació major”, remarca. Paral·
lelament va seguir amb els estudis, i va acabar
la carrera de farmàcia, feina que l’ocupa en l’actualitat amb el projecte ISDIN Sun-Lab per a
la fotoprotecció solar dels nens.
Tibau va seguir evolucionant sense pensar a passar-se al motor, tot i venir d’una família molt coneguda per aquest aspecte:
“el meu pare va regalar-me una Sherco
–moto de trial fabricada a Caldes–, però no
va acabar-me de convèncer, ja que m’era
més fàcil entrenar amb els amics en bici”.
Amb només 19 anys, el 2012, va aconseguir el primer campionat del món de bike trial,
però això li va causar un buit, ja que “quan ho
aconsegueixes et preguntes: ‘i ara què?’ L’experiència et crea com un buit, perquè portes
un munt d’hores i entrenaments per aconseguir-ho i un cop ho fas no canvia res. Només
penses a tornar a guanyar-lo”. Tot i la importància del mundial, el seu títol més significatiu
va ser el Campionat d’Europa Júnior, el primer
internacional que va aconseguir, on va arribar
operat d’apendicitis i molt baix de forces, després de mes i mig ingressat a l’hospital. “Estava preparat per guanyar-lo, però l’operació va trastocar els plans i vaig arribar molt
fluix a la competició. El dia de la prova va
ploure i ho vaig fer molt bé, i vaig aconseguir la victòria”, explica rememorant el dia.

> Jitsie Trials

“Amb la bici vaig descobrir
l’adrenalina diària i una
motivació major”
Rafa Tibau
Bicampió calderí de bike trial

El Jitsie és l’equip al qual pertany el calderí. > cedida

Rafa Tibau fent bike trial a la vora del mar, en una imatge espectacular. > cedida

El bike trial és un esport del qual és difícil viure, tot i que no impossible, buscant
recursos fora de les competicions. El Rafa,
tot i que no és el seu mode de subsistència,
sempre ha tractat d’arribar a l’excel·lència i
ha agafat com a referents primeres espases
mundials com César Cañas, Dani Comas i
“com a persona, Abel Mustieles”, amb qui
ha viatjat molt i l’uneix una gran amistat.
Sense haver deixat mai de banda els estudis ni la seva carrera professional, el pilot confessa al Calderí que “aviat marxaré a fer un màster a Anglaterra i la meva intenció és intentar
compaginar els estudis amb l’esport d’alt nivell. És l’única forma de gaudir del trial sense
esperar una recompensa econòmica. Si vius
d’un esport, es fa massa dur el fet d’entrenar”, un gran referent per als que comencen.
Actualment al número sis del rànquing
UCI, amb un palmarès amb dos campionats del
món, un europeu júnior, cinc espanyols i sis catalans, encara té somnis per complir, com “aconseguir que l’esport fos olímpic per consolidar
el seu creixement. M’hauria agradat que pel
2020 entrés a les Olimpíades, perquè una vegada ho faci, l’esport es professionalitzarà i la
gent s’hi podrà dedicar en cos i ànima, fent
pujar el nivell”. No s’entén gaire que el trial no
en formi part, però amb el BMX com a referent
tot és possible i potser d’aquí a un temps podrem
parlar d’una medalla d’or per a Caldes de Montbui en bike trial.
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> Cn caldes

> Cn caldes

> Cn caldes

Clàudia H., portera situada a la banda dreta. > Cn caldes

NATACIÓ | COPA CATALANA

TRIATLÓ | ULTRATRI SPAIN

BÀSQUET | 27-28 de maig

FUTSAL | SELECCIÓ CATALANA

Històrica 5ª posició Un ‘finisher’
a la Copa Catalana
calderí a Granada

Victòria calderina
contra el Tona

Clàudia Hernández, portera calderina
al Campionat d’Espanya

El darrer cap de setmana, l’equip
infantil de la secció de natació del
CN Caldes va disputar la final de
la Copa Catalana i va aconseguir
el cinquè lloc, superant-se respecte de la vuitena posició de la passada temporada. Paral·lelament,
l’equip aleví base va aconseguir la
vuitena posició en la gran final de
la Copa Catalana.

L’equip sènior A que ha jugat les
fases classificatòries d’ascens a
Primera Catalana ha guanyat l’eliminatòria del cap de setmana dels
dies 27 i 28 de maig. Tots dos dies
van aconsseguir guanyar el Tona.
D’altra banda, l’equip femení ha
aconseguit la desena posició en la
classificació final, amb la qual cosa
evita la promoció de descens.

En la selecció catalana infantil femenina de futbol sala ha debutat la
calderina Cristina Hernández, jugadora integrant del CN Caldes, dins
el Campionat d’Espanya celebrat a
Torredembarra, Salou i el VendrellComa-ruga. En el primer partit disputat contra el Castella-la Manxa,
les catalanes van aconseguir una
victòria solvent (4-0), però en el

Els calderins celebrant la victòria
contra l’Hoquei Lloret. > CH CALDES

Noel Forné, triatleta calderí del
CN Caldes, ha aconseguit la 19a
posició en la prova disputada el 27
i 28 de maig a Granada. El gran
repte, però, era aconseguir ser “finisher”, és a dir, acabar cada una
de les tres etapes en menys de 12
hores, i el calderí ha estat un dels
23 participants a aconseguir-ho,
dels 44 triatletes inscrits.

següent partit contra el Madrid les
catalanes van haver d’acomiadar-se
del campionat nacional.
Xavier Passarius renova al capdavant del sènior al CN Caldes
L’entrenador Xavier Passarius
continuarà amb el sènior a Divisió
d’Honor la pròxima temporada.

CH CALDES | OK LLIGA

FUTbol | cf caldes

Victòria per tancar la temporada

El CF Caldes prepara el retorn

La victòria del 27 de maig contra
l’Alcoi, més la derrota del Vilafranca contra el Lleida, va fer que
el Recam Làser Caldes s’assegurés la continuïtat a l’OK Lliga,
tot i faltar una jornada per acabar la temporada. Aquesta última va ser disputada el darrer cap
de setmana, on els calderins van
aconseguir novament la victòria
contra l’Hoquei Lloret amb un

El CF Caldes ja planifica la propera temporada després de perdre
l’últim i intranscendent partit de Lliga contra el Sallent fa dues setmanes (2-3). El conjunt blaugrana prepara un projecte ambiciós per
tornar a Segona Catalana després d’haver descendit aquest curs i
té la intenció de comptar amb gran part del bloc actual i confiar en
el mateix cos tècnic. D’aquesta manera, el club anunciarà en breu la
renovació oficial de jugadors com el capità Quim Ruiz i el golejador
Kevin Caballero, així com la continuïtat del calderí Marc Fortuny com
a entrenador. D’altra banda, el CF Caldes convoca pel proper 16 de
juny l’Assemblea General Ordinària, i pel, 22 les eleccions a la presidència i la junta directiva del club. > Toni Canyameras

resultat final de 4-2. Amb aquest
últim partit, el Recam Làser Caldes posa punt i final a una temporada amb una ratxa positiva
de 3 victòries seguides i havent
estat a prop fins i tot de les posicions europees. L’equip calderí
ha finalitzat l’OK Lliga en 11a posició, a nou punts del descens i a
només quatre de la Copa CERS.
> Premsa CH Caldes

CLASSIFICACIONS
HOQUEI

FUTBOL

FUTBOL SALA M

FUTBOL SALA F

BÀSQUET M *ascens BÀSQUET F

WATERPOLO

OK Lliga · J30

2a CATALANA · GRUP IV · J34

1a CATALANA · GRUP I · J26

2a NACIONAL · GRUP II · J30

2a MASCULINA · GRUP I · J04

2a FEMENINA · GRUP I · J30

2a CATALANA · GRUP B · J18

Coinassa - FC Barcelona 5-3
Vendrell - Vic
8-6
Lleida - Reus
2-3
Voltregà - Vilafranca
6-1
Caldes - Lloret
4-2
Igualada - Alcoi
5-4
Alcobendas - Manlleu 4-2
Girona - Noia
3-3

S. Lorenzo - Torreta
3-3
Vic - Berga
0-2
Caldes - Sallent
2-3
Bellavista - Castellar
1-0
Gironella - Terrassa
2-5
Matadepera - Sabadell 6-3
R. de Ter - Molletense 0-4
Can Rull - Cardedeu
0-5
St. Quirze - Franqueses 3-7

Mollet - Martorelles
5-1
Caldes - Premià
8-2
Canet - Vilamajor
3-7
Cardedeu - Manlleu
11-7
Palau - Malgrat
4-2
Riudellots - Badalona 5-3
St. Julià - Sta. Perpètua 4-3

Vallirana - Caldes
Castellón - Dismay
Elche - Concòrdia
C. de Torrent
Faycan - Castelldefels
Esparreguera - J. Elx
Palau - San Isidro
Hosp. - Teledeportivo

Tecla - Olesa
L’Escala - St. Cugat
Monjos - Claret
Tona - Caldes

Lliçà - Masnou
70-31
Caldes - Canet
50-30
Vilafant - Cassanenc 59-56
Parets - Calella
47-78
Tordera - Malgrat
58-40
Granollers - Canovelles 81-53
Osona - Onyar
62-40

Banyoles - Anglès
15-9
U. Autònoma - Figueres 24-2
Picornell - Olot
7-1
St. Adrià - Caldes
7-4
Igualada - Minorisa
5-7

CLASSIFICACIÓ

CLASSIFICACIÓ

CLASSIFICACIÓ

PT

CLASSIFICACIÓ

CLASSIFICACIÓ

PG PP

CLASSIFICACIÓ

PT

CN Caldes A
Riudellots ACE	
Futsal Iris Badalona A	
Unió FS Mollet A	
CFS Palau A	
Vilamajor CFS A	
Inter Esportiu Malgrat
Martorelles CFS A	
St. Julià de Ramis
CEFS Manlleu, A	
Cardedeu, FS A	
CFS Premià de Dalt B
Sta. Perpètua A	
Canet FS B

67
60
58
52
43
39
34
31
27
26
23
21
21
17

AD Club Teledeportivo 73
Femisport Palau Club A	 72
CE FS Ciutat de Torrent 59
Elche CF SAD	
58
CFS Dismay Eixample A	 53
FS Castelldefels
39
FSF Joventut ELX
38
Vallirana AE A	
35
AECS L’Hospitalet A	
34
FEME Castellón CFS
33
Esparreguera CFS A	
30
La Concòrdia CD A	
23
CD San Isidro
22
CN Caldes FS A
20
FAYCAN	6

Vikus’s Osona
Llicà d’Amunt
CEEB Tordera
FD Cassanenc
CB Quart
CB Granollers
CB Calella
VIVE - El Masnou
CE Onyar
CN Caldes
Canovelles BC	
Bàsquet Vilafant
AECAM Malgrat
CB Canet
CB Parets

27
22
20
18
18
15
14
13
13
12
11
10
9
7
1

Universitat Autònoma
CN Minorisa
CN Banyoles
CN Igualada
CE Picornell
C Waterpolo Anglès
CN Olot
C Waterpolo St. Adrià
CN Caldes
C Waterpolo Figueres

36
27
26
21
21
18
13
13
5
0

PT

FC Barcelona Lassa
75
Reus Deportiu La Fira
66
Coinasa Liceo HC	
61
Club Patí Vic
59
CP Voltregà
53
CE Moritz Vendrell
51
Igualada Calaf Grup HC	 42
CE Noia Freixenet
38
ICG Software Lleida
36
Recam Làser CH Caldes 32
Enrile PAS Alcoi
32
CH Lloret Vila Esportiva 30
Citylift Girona CH
29
CP Vilafranca Capital del Vi 23
CP Manlleu
23
CP Reicomsa Alcobendas 22

PT

Cardedeu FC A	
78
Castellar UE A	
65
Les Franqueses CF	
65
Can Rull RT
58
Matadepera FC A	
56
Berga CE A	
55
Sant Quirze Vallès FC A	 53
Vic Riuprimer RFC	
50
Gironella CF AT A	
47
Sabadell Nord CF A	
47
Molletense UD A	
47
Sallent CE A	
46
Bellavista Milan CA	
44
F. Terrassa FC 1906 A	 39
Caldes Montbui CF A 36
San Lorenzo UD A	
33
Roda de Ter CE A	
23
La Torreta CF A	
20

2-2
2-1
1-0
0-4
5-2
6-2
2-9
PT

CLASSIFICACIÓ

78-75
79-66
55-67
67-73

PG PP

CB Ramon Llull
22
Barberà
21
UE St. Cugat
21
CN Caldes
18
CB Matadepera
18
CE St. Nicolau
18
CEB St. Jordi
17
CB St. Pere
15
AE Aula
15
St. Cebrià - CB Tiana 14
Lima-Horta
14
CB Argentona
13
CB Nou Badia
11
AE Badalonès
11
CB Guinardó
9
Roger’s CB Vilassar 3

8
9
9
12
12
12
13
15
15
14
16
17
19
19
21
27

1
6
8
10
10
13
14
15
15
16
17
18
19
21
27
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Dimarts 06
Fins al 30 de juny
MATRICULACIÓ
EMM JOAN VALLS
Període de matriculació
fins al dia 30 de juny. Els
alumnes nous gaudiran d’una
bonificació d’un 10% en la
matrícula si es formalitza
abans del 30 de juny.
Lloc: Centre Cívic i Cultural.
Org.: Ajuntament de Caldes.
Fins al 15 de juliol
AJUTS ECONÒMICS
Fi del termini de sol·licitud
d’ajuts per a l’assistència al
Taller d’Art Manolo Hugué i
per a l’EMM Joan Valls. Les
sol·licituds han de ser lliurades
al Departament d’Acció Social.
Lloc i organitza: Ajuntament
de Caldes.
SORTEIG
del “Racó dels Recomanats”
Se sortegen els llibres: Un árbol
crece en Brooklyn i A vegades
els meus pares s’enfanden.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes.
8 h · DEIXALLERIA MÒBIL
Lloc: cantonada entre els
carrers Montserrat i l’avinguda
de Pi i Margall.
Org.: Ajuntament de Caldes.

Dimecres 07
17.30 h · XERRADA
“Claus per parlar amb
els adolescents”, xerradacol·loqui a càrrec de Montse
Fernández.
Entrada lliure i gratuïta.
Lloc i org.: Cooperativa 70 (c.
Font i Boet, 7).
19 h · XERRADA
Tallers per a rodamons:
“Viatges implicats per
a butxaques a mig gas:
recursos al teu abast per
voltar pel món”. A càrrec
d’Anna Rodríguez Casadevall.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes.
19 h · XERRADA
“La salut de les dones en
venda”, amb la Dra. Francesca
Zapater, amb motiu del Dia
Internacional d’Acció per la
Salut de les Dones.
Lloc: sales A i B de Les Cases
dels Mestres.
Organitza: Ajuntament de
Caldes, amb la col·laboració
de la Diputació de Barcelona
i l’Associació Cultural de la
Dona.
19 h · CLOENDA AEUCM
Acte de cloenda del curs 20162017. Projecció d’un documental
resum de les conferències
realitzades durant el curs;
agraïments a les autoritats i
representants de les Aules;
activitat musical i piscolabis.
Lloc: Sala Noble de Can Rius.
Organitza: Aula d’Extensió
Universitària de Caldes de
Montbui.
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Dijous 08
09.15 h · SEMINARI
“Generació d’idees
empresarials”, adreçat a
persones emprenedores.
Lloc: Espai de La Piqueta (c. del
Doctor Delger, 5).
Org.: Ajuntament de Caldes.
De 12 a 13 h i de 17 a 18 h
ENSENYAMENT
Curs 2017-2018: jornada de
portes obertes El Roure Gros.
Lloc: Escola d’Adults
Municipal El Roure Gros.
Organitzen: Generalitat de
Catalunya i Ajuntament de
Caldes de Montbui.

Divendres 09
INSCRIPCIÓ
Fi del període d’inscripció per
a “La panera dels tresors”,
activitat infantil destinada a
famílies amb nadons de 0 a 12
mesos.
Lloc i organitza: Cooperativa
70 (c. Font i Boet, 7).
19 h · XERRADA
Xerrada sobre el projecte de
cooperació Awasuka (Nepal).
A càrrec de Mònica Sans.
Lloc: Biblioteca de Caldes.
Organitzen: Caldes Solidària i
Ajuntament de Caldes.
20.30 h · CONCERT
Concert amb Miguel Villar
Trio i Antoni Carné.
Lloc i org.: El Centre, Ateneu
Democràtic i Progressista

Dissabte 10
ACTUACIÓ
L’Escola El Farell participa
a Cantània, a càrrec de
l’alumnat de 5è de l’escola.
Lloc: Auditori de Granollers.
Organitza: Escola El Farell.
10 h · FORMACIÓ
Curs de formació específica
de ioga .
Preu curs sencer: 150 €.
Lloc i organitza: Yoga Ashram.
11 h · CURS
Curs d’Estiu d’Aikido
i Masakatsu bo-jutsu,
impartit per Sisko Morera.
D’11 a 13 h i de 17 a 19.30 h.
Preu: 20€.
Cal confirmar assistència.
Lloc i organitza: Associació
Cultural Aikido Sakaki
(c. Buenos Aires, 56).
12 h · UN CONTE AL SAC
Narració de contes per a petits
lectors. Fins a 4 anys.
Lloc: Biblioteca de Caldes.
Organitza: Un Conte al Sac.
19 h · INAUGURACIÓ EXPO
“Entre la realitat i la
fantasia” de Jordi Bertran.
Activitat gratuïta.
Lloc i organitza: Espai d’Art
Casino

21 h · SOPAR I PREMIS
Sopar cloenda i entrega de
premis del 29è Concurs
TACA’M, Teatre Amateur de
Caldes de Montbui.
Lloc: Sala Noble de Can Rius.
Organitzen: El Centre, Ateneu
Democràtic i Progressista i
secció Taca’m.
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Diumenge 11
LLEURE
Festa de final de curs conjunt
amb les famílies.
Lloc i organitza: Esplai Grifoll
(c. Raval Canyelles, 3A).
De 10 a 14 h · CELEBRACIÓ
16a Festa Botiga, amb
inflables per als nens.
Lloc: avinguda Pi i Margall.
Org.: Unió de Comerciants i
Industrials de Caldes.
12 h · DIADA DE
PRIMAVERA
Trobada castellera amb les
colles Margeners de Guissona,
els Castellers de Cerdanyola i
els Escaldats de Caldes.
Lloc: avinguda Pi i Margall
(plaça de l’Àngel, davant del
Canaletes).
De 16 a 22 h · SARDANES
38è Aplec Conjunt
Caldes-Palau, l’acte de més
rellevància dins el calendari
anual de l’ASC.
Hi ha prevista la celebració
d’un concurs de colles
improvisades. Amb botifarrada
popular. Hi participaran les
cobles Mediterrània, Marinada
i La Principal del Llobregat.
Lloc: Parc de Can Rius
(pendent de confirmar un lloc
alternatiu en cas de pluges).
Organitza: L’Agrupació
Sardanista Calderina.
19 h · CONCERT
Concert coral a càrrec del
Cor Jove de Sentmenat
Preu d’entrada: 7-9 €.
Lloc: Sala Gran del Casino de
Caldes.
Organitza: Casino de Caldes.

Dimecres 14
15 h · SORTIDA
Al Museu del Disseny de
Barcelona.
Organitza: Associació
Cultural de la Dona.
17.30 h · ACTIVITAT
“La panera dels tresors”,
activitat adreçada als
infants a través del joc de
la manipulació i exploració
d’objectes i amb la finalitat
d’oferir experiències als seus
cinc sentits.
Espais dinamitzats per Judit
Alonso, educadora infantil i
sòcia de Cooperativa 70. Preu
per a socis: 25 € (amb material
inclòs).
Lloc i organitza: Cooperativa
70 (c. Font i Boet, 7).

diumenge 18 / 19 h · DOCUMENTAL
Presentació del documental The Jungle Book, sobre el camp de
refugiats la Jungla de Calais, a càrrec dels seus directors, Yves
Dimant i Dani Velázquez.
És un film de denúncia sobre l’assentament de refugiats de la ciutat
francesa de Calais anomenat “la Jungla”, el més gran d’Europa
Occidental des de la Segona Guerra Mundial.
Lloc i org.: El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista. Entrada lliure.

Dijous 15
15 h · CURS
Sessió formativa: “10 coses
que els autònoms/es han
de saber i que ningú els
explica”.
Adreçat especialment a
persones emprenedores
que estan planificant el
seu projecte empresarial i
professional.
Lloc: Centre d’Iniciatives
Empresarials-Caldes Emprèn
(c. Garraf, 30-Pol.Ind. La Borda)
Organitza: Ajuntament de
Caldes de Montbui.
19 h · XERRADA
“Prevenir el malestar de
les articulacions”, dins del
cicle “Com podem millorar
la nostra salut”, a càrrec
de Carlos L. Guzmán, metge
expert en traumatologia del
servei de rehabilitació de la FSS.
Lloc: Fundació Santa Susanna
Organitzen: Associació Jardí
Santa Susanna i Fundació
Santa Susanna.
21 h · GASTRONOMIA
Sopar Gastronòmic de les
Cireres.
Lloc i organitza: Restaurant
Robert de Nola.

Divendres 16
17.30 h · XERRADA
“Consells per a un estiu
segur”, dins del cicle
“Viure i aprendre”.
A càrrec de Leonor Giménez,
infermera del CAP, i
Montserrat Rech, agent dels
Mossos d’Esquadra.
Lloc: Les Cases dels Mestres.
Organitza: Coordinadora de
Gent Gran.

19 h · INAUGURACIÓ
EXPOSICIÓ
Inauguració de l’exposició
de pintura interior-exterior/
exterior-interior a càrrec de La
Mà del Tintorer de la Garriga.
Es podrà visitar fins al 16 de
juliol. Entrada lliure.
Lloc: Sala d’Expressions.
Organitza: Espai Expressions
d’El Centre, Ateneu
Democràtic i Progressista.

Dissabte 17
LLEURE
El divendres 17, l’Esplai Grifoll
participa a Corpus. Es farà la
catifa a l’església de Caldes; i
el dissabte 18 es realitzarà a
l’Esplai.
Lloc i organitza: Esplai Grifoll
(c. Raval Canyelles, 3A).
10.30 h · CURS
Primer curs solidari de defensa
personal. Lluita pels drets dels
animals. Preu: 5 €.
Lloc: Casa dels Mestres,
sales A i B.
Organitza: Caldes Animal.
Col·laboren: Club Judo la
Llagosta i Ajuntament de
Caldes de Montbui.
18.30 h · FI DE CURS
L’Escola El Farell organitza la
festa final de curs 2016-2017
amb sopar comunitari.
Lloc i organitza: Escola El
Farell.
20 h · CONCERT
Concert acústic amb
Rampalion (reggae). Entrada:
5 € per a socis, i 7 € per a
simpatitzants.
Lloc i organitza: El Centre,
Ateneu Democràtic i
Progressista.
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA

La frase de la quinzena

Farmàcia Brunat

“Quasi totes les persones
són tan felices com
decideixen ser-ho”

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

La recepta calderina

Carpaccio de carbassó
amb formatge Gamoneu
gratinat i espurnes de
pernil ibèric de gla

> Abraham Lincoln

93 862 21 93 · C. Santa Teresa, 8

Farmàcia R.T. M.

Ingredients per a 2 persones:

Tallem el carbassó amb un ganivet o amb
mandolina per crear un carpaccio d’unes
12-15 peces. Tirem un raig d’oli al plat abans
de col·locar-hi el carbassó. Ratllem el formatge Gamoneu (si no en tenim, un formatge ben
curat) i el tirem per sobre de manera generosa. Posem al forn el plat uns 8-10 minuts a 160180 graus. En els últims dos minuts de forn,
repartim les espurnes de pernil ibèric de gla.
Emplatem amb una mica d’orenga i sal negra.

100 g de carbassó
15 g de formatge Gamoneu
10 g de pernil ibèric de gla
Oli d’oliva
Orenga i sal

Recepta de Ca La Conxita, Vins & Formatges
C. Forn, 23, Caldes de Montbui
T. 610 33 63 51
calaconxita21@gmail.com

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 els informaran de la farmàcia de
torn, que obrirà per prestar-los el servei
d’urgències fins a les 00.30 h. A partir
de les 00.30 h, el servei de farmàcia
de guàrdia es deriva a la Farmàcia
Viñamata (c. Museu, 20; Granollers).

DEFUNCIONS
31 de maig · 80 anys
RAMÓN MARTÍNEZ LÓPEZ
31 de maig · 90 anys
MONTSERRAT FREIXAS ROSELL
26 de maig · 90 anys
TERESA ALTAYÓ CASAJUANA
22 de maig · 93 anys
PEPITA FOSSAS ESTRAGUES
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Curiositats

Fotògraf i dissenyador gràfic

Quim
Dasquens

Encara conserva l’Agfa Silette que li van regalar quan
tenia 14 anys, que encara funciona i que, de fet, li va
despertar l’afició per fotografiar. Li agrada la cultura
popular, el foc, l’aigua, la terra i el vent. Si voleu coincidir
amb ell, segur que el trobareu a l’Escaldàrium, bé sigui
gaudint de la fotografia o bé participant de la festa.

(Joaquim Díaz Dasquens)

Jordi Rius
· La càmera que et van regalar quan tenies 14 anys encara la utilitzes?
Sí, potser pel seu pes sentimental però
també per l’òptica, que està molt bé. Encara resol coses. Era una càmera de segona o tercera mà, la funda original ja venia
recosida però, vist en perspectiva i donades les possibilitats econòmiques d’aleshores, era el millor que podien aconseguir
en el seu moment per a un nen de 14 anys.

q. pascual

· De seguida que et van regalar la càmera vas començar a fer pràctiques?
Sí, vaig començar a provar el que passava. Tenies un cartró que et posava sol,
F16 i 200. I feia fotos i no podies fer més
coses perquè amb aquesta càmera no podies ni mesurar, perquè no té fotòmetre.

“Amb la
fotografia surts
a explicar el que
et trobes”
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· A partir d’aquí sempre vas amb la
càmera a la mà?
Els qui em coneixen saben que sempre la
porto a sobre. Troben estrany si no porto
càmera, i els trec el mòbil i els dic que
porto aquesta. Vas evolucionant.
· Amb les càmeres analògiques, et reveles el material tu mateix?
Ara sí. Abans, aquí a Caldes, anava a
Cal Poch i allà el Josep Poch ens explicava coses i ens revelava les fotos.
· Quantes càmeres tens actualment?
Tinc dues càmeres digitals actives, més
dues més que s’han quedat obsoletes.
D’analògiques en tinc sis, de les quals

una és de 1920, que encara funciona. I encara tinc la llauna amb el foradet de quan estudiava i amb això
encara es fan fotos.
· I serveix per ensenyar com es fa
una fotografia?
Sí, és molt divertit quan ho ensenyes a algú. Serveix per mostrar
tot el procés de revelat; el del negatiu, no, perquè no es veu. Però quan
poses un full en la cubeta del revelat i veus quan apareix la imatge és
gairebé màgia. Això forma part de
la gràcia de la fotografia.
· Ensenyes a fotògrafs en formació i
aficionats. Quina feina fas?
Faig tallers des d’iniciació, de composició, de treball amb llums d’estudi, de nu, de paisatge, de fauna...
I l’altra part és emportar-me gent a
fer fotos pel món. Fa cinc anys que
col·laboro amb l’agència Tarannà Viatges. Els acompanyo, els aconsello
o els soluciono problemes. Organitzo els meus propis viatges i gestiono
els dels altres fotògrafs. Vam començar amb un primer taller al Delta de
l’Ebre i des de llavors he tingut la
possibilitat de voltar pel món.
· Es pot dir que gairebé has fet la
volta al món...
Sí, però el món és molt gran i encara
em falten molts països. Hi ha moltes
destinacions, no coneixes tots els països; hi ha viatges on vas a aprendre

com és el viatge i hi ha gent que et té
confiança i que t’acompanya, i d’altres
són destinacions recurrents, amb la
qual cosa coneixes molt bé les possibilitats i les condicions, ja tens lligat
els temes dels permisos i les possibilitats d’accedir a llocs que, com a turista convencional, no tindries.
· I aquest any on has anat?
Aquest any porto fet Marroc i Noruega, i ara toca Borneo, Laos i el Vall
de l’Omo d’Etiòpia. A l’agost torno al
Marroc i com a viatge nou vaig a l’arxipèlag dels Bijagós a Guinea Bissau.
· T’agrada que et fotografiïn?
No. Com ha dit algú, un fa de fotògraf per no sortir a la fotografia.
Prefereixo fer la fotografia perquè
fotografiar és també una manera
d’explicar. Surts a explicar el que
et trobes, el que t’impressiona, el
que t’emociona, el que t’angoixa o
fins i tot el que t’espanta.
· Els fotògrafs en general esteu renyits amb la immediatesa de les
xarxes socials?
El problema de la xarxa és que sembla que la fotografia no té amo, que
tot és gratis. Si a un li ve de gust utilitzar una imatge per a una publicació i li encaixa, l’agafa, la col·loca i es
queda tan ample.
>Podeu llegir l’entrevista completa
a www.calderi.cat

