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Més de 3.600 alumnes
comencen el nou curs
escolar a la vila termal
>P04

Els presos polítics reben
la visita de Jordi Solé
amb 12 eurodiputats més
>P06

El Festival de Jazz
Castell de Montbui
atreu 450 persones
>P11

El CH Caldes presenta
28 equips per afrontar
la nova temporada
>P12

Diada
reivindicativa
El rerefons de l’1-O
reviu en els actes de
l’11 de setembre a Caldes
>P02-03
Un representant de l’ANC, una de les setze entitats presents a l’acte institucional de la diada, amb l’estelada es dirigeix a fer l’ofrena floral a la plaça 11 de setembre. > J. Serra
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L’alcalde Jordi Solé, amb part del consistori, fa el discurs de la diada a la plaça 11 de setembre, on s’hi va concentrar públic de totes les edats. A la pàgina següent, ofrena de Jovent Republicà > J serra

festa nacional | CELEBRACIÓ

Tres dies per celebrar
la Diada a Caldes
Un ple extraordinari de l’Ajuntament aprova atorgar la Medalla d’Honor a Raül Romeva

Jordi Rius

E

l fet que la Diada enguany caigu·
és en dimarts ha facilitat la cele·
bració d’actes al llarg del cap de
setmana previ. Així, diumenge 9
es va celebrar una cercavila cas·
tellera seguida d’una actuació que, excepcio·
nalment, i a causa de les obres de la plaça de
la Font del Lleó, es va traslladar a la plaça Ca·
talunya. L’actuació va comptar amb les colles
de Caldes i de Mollet. Els Castellers de Caldes
van aixecar dos pilars de 4 i van carregar tres
castells (un 4d6, un 2d6 i un 3d6). Els Caste·
llers de Mollet, per la seva banda, van aixecar
un pilar de 4 senzill i un de doble i van carre·
gar els castells de 3d7, 4d7 i 3d6.
La plaça Onze de Setembre va ser l’es·
cenari de la ballada de sardanes, una de
les més emotives i més concorregudes dels
darrers anys, ja que la trobada, organitzada
per l’Agrupació Sardanista Calderina, i que
comptava amb l’actuació de la Cobla Ciutat
de Terrassa, estava dedicada a Josep Bala·

guer, el “Boter” calderí i promotor per excel·
lència de la sardana a Caldes, que va morir
aquest setembre. L’acte, al qual va assistir
la família de Josep Balaguer, va acollir par·
laments de l’Agrupació Sardanista i es va
fer una rotllana de germanor en honor seu.
MARXA DE TORXES I
PLE EXTRAORDINARI
Com ja és habitual els darrers anys, el di·
lluns 10 de setembre Caldes de Montbui per
la Independència va organitzar la marxa de
torxes per la independència. La comitiva va
arrencar a la plaça de Catalunya per després
passar a l’avinguda Pi i Margall, el carrer del
Forn i acabar a la plaça Onze de Setembre.
Els actes previs de la Diada d’enguany
es van tancar dilluns al vespre amb la cele·
bració d’un ple extraordinari amb un únic
punt: l’aprovació de l’atorgament de la Me·
dalla d’Honor de la Vila a Raül Romeva. L’ac·
te va comptar amb la presència del Grup de
Suport a Raül Romeva, representat per Pepe
Beunza; la directora general de Memòria De·
mocràtica de la Generalitat de Catalunya,

Carme Garcia, i la presidenta d’Òmnium
Cultural de Sabadell, Teresa Mira. L’alcal·
de de Caldes, Jordi Solé, va admetre que hi
havia molts motius per donar la Medalla a
Romeva, però en va destacar tres: “Reconeixement a la seva trajectòria acadèmica i
política, un agraïment al seu compromís
democràtic i amb la justícia social, la llibertat individual i col·lectiva, i amb la llibertat del país i el que fem, des de l’Ajuntament és reconèixer un pres polític i
demanar que ell i la resta tornin a casa”.
Pepe Beunza va assegurar que la Medalla no
és un reconeixement “sinó un compromís
que lluitarem per tots els mitjans, d’una
forma no violenta, per la seva llibertat i
la dels seus companys, i que els conflictes polítics s’han de resoldre d’una forma
política”. La directora general de Memòria
Democràtica de la Generalitat de Catalunya
va explicar que, amb el Grup de Suport de
Caldes i el grup Free Romeva –del qual n’és
membre– “estem treballant per fer possibles dues coses: Reivindiquem-nos i treballem el màxim d’units possible, sempre pa-

El mural de l’assemblea de
joves al The New York Times
Una foto del mural que l’Assemblea de
Joves de Caldes va fer el 2009 sota el
lema “Seguim fent camí cap a la llibertat”
serveix per il·lustrar l’article que el diari
nord-americà The New York Times, el de
més tirada dels Estats Units, dedica a la
prèvia de la Diada. L’article, titulat “Catalonia
Separatists Urge a Show of Strength on the
Streets” (‘Els separatistes de Catalunya
exigeixen un espectacle de força als carrers’)
posa èmfasi en els moviments polítics a
Catalunya i Madrid abans de la Diada.
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1 OCTUBRE | PRIMER ANIVERSARI

Caldes es
prepara per
celebrar un any
del referèndum

Votació de l’1 d’octubre de 2017. > j. serra

Ple extraordinari on es va aprovar la Medalla d’Honor a Raül Romeva > cedida

cíficament i en positiu, sempre forts per
avançar en aquesta situació”.
El Conseller d’Exteriors cessat pel 155
va viure a Caldes de Montbui dels 9 al 22
anys i hi va establir lligams personals i as·
sociatius que van propiciar un vincle amb
la vila que ha perdurat fins l’actualitat. Està
previst que l’acte de lliurament de la Medalla
d’Honor de la Vila, representada en una in·
sígnia de solapa que consistirà en una repro·
ducció de la caldera de Caldes de Montbui i
una peça escultòrica de l’artista Àngels Llop,
tingui lloc el proper 29 de setembre. La dis·
tinció la rebrà en nom seu Diana Riba, espo·
sa de Raül Romeva, ja que ell continua em·
presonat des del 23 de març passat, dia en
què el magistrat del Tribunal Suprem d’Es·
panya, Pablo Llarena, va ordenar-ne el rein·
grés a presó, després d’haver-hi estat entre

el 2 de novembre i el 4 de desembre del 2018.
A continuació, a les 21 h, a la Sala Noble de
Can Rius, hi haurà un sopar de celebració
amb amics i companys de Raül Romeva i de
la família, a més de veïnat de Caldes.
UNA VINTENA D’OFRENES
La celebració de la Diada de l’Onze de Se·
tembre a Caldes de Montbui va tenir lloc a la
plaça Onze de Setembre, on partits i entitats
van deixar les ofrenes florals. En total, hi va
haver una vintena d’ofrenes, 5 de partits po·
lítics (ERC, Som Caldes, PDeCAT, Partit dels
Socialistes de Catalunya i Units per Caldes) i
16 d’entitats i associacions calderines (UCIC,
Castellers de Caldes, Assemblea Nacional Ca·
talana, Coral del Centre, La Tortuga Avui. As·
sociació Cultural de Caldes de Montbui, Fun·
dació Santa Susanna, Òmnium Cultural Vallès

Nord-Cingles de Bertí, ASPADINT, Asso·
ciació Jardí Santa Susanna, Penya Blau·
grana, Club de Futbol Caldes, Club Na·
tació Caldes, Associació Cultural de la
Dona, Arquers del Negrell, Grup de Ca·
minades de l’Esplai, i Jovent Republicà).
Les formacions polítiques (PSC –
PDeCAT – SC i ERC) també van oferir
els seus parlaments i l’alcalde Jordi Solé
va fer el discurs institucional.
Per acabar, els Castellers de Caldes
van aixecar el Pilar de la Senyera, actu·
ació castellera en la qual es construeix
un pilar de persones i l’enxaneta des·
plega la bandera catalana. L’acte, que
va aplegar unes 200 persones, també va
comptar amb la participació de la Coral
Guisla i la Coral del Centre per cantar
el Cant dels Segadors.

Dilluns 1 d’octubre farà un any de la celebra·
ció del referèndum per a l’autodeterminació,
en el qual van votar 7.474 calderins i calderi·
nes, el 58,3% dels 12.000 ciutadans censats.
Del total de vots comptabilitzats, 42 van ser
nuls, 126 en blanc, 485 a favor del “no” i 6.821
a favor del “sí” a una Catalunya independent
en forma de república. Segons han comentat
des de l’ANC, encara s’està perfilant què es
vol fer el diumenge 30 de setembre. L’enti·
tat ha anticipat que aquest 1 d’octubre es vol
fer una sopar de carmanyola a la nova plaça
de l’1 d’Octubre, la resultant de les obres de
transformació de l’aparcament del Sindicat,
amb un escenari des d’on es faran els parla·
ments, encara que des de l’Ajuntament no
s’ha acabat de confirmar que la plaça estigui
a punt per aquell dia. La nova plaça 1 d’Oc·
tubre, on els treballs van començar el passat
20 d’agost, tindrà dues parts clarament dife·
rènciades: una de més diàfana, especialment
pensada per acollir activitats, i una altra dis·
senyada com a espai de trobada i d’oci amb
jocs infantils, bancs i arbres que facin ombra.
Els arbres no es plantaran fins més endavant,
ja que la millor època per a la plantació d’ar·
bres és avançada la tardor. La construcció
de la plaça suposa embellir una de les entra·
des principals al nucli antic i termal de Cal·
des de Montbui.
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EDUCACIÓ | CURS 2018-19

La tornada a l’escola de més
de 3.600 alumnes calderins

Del 18 de set a l’1 d’oct de 2018

EDUCACIÓ | PROTOCOL D’ACTUACIÓ

Més control i seguretat
en el transport escolar

Els estudiants d’educació obligatòria van iniciar les classes del nou
curs el 12 de setembre passat, just després de la Diada

Pares i mares després de deixar els nens i nenes a l’escola, ahir dilluns 17 de setembre a les 9 hores. > I.HIJANO

Busos escolars a l’entrada de l’escola El Farell, ahir al matí. > I. HIJANO

Redacció

En el ple del mes de juliol passat, l’Ajuntament de Caldes va aprovar la
moció sobre control i seguretat del transport escolar; un nou protocol d’ac·
tuació que sorgeix del treball conjunt entre la Regidoria d’Educació, la Po·
licia Local i les escoles de la vila. Amb aquesta mesura es pretén garantir
la seguretat dels nens i nenes mitjançant controls integrals a les conduc·
tores i conductors i vehicles per tal de circular amb les millors condici·
ons i no perjudicar els altres usuaris de la via pública. La mesura aprova·
da es presentarà a les reunions amb les famílies en aquest inici de curs
per recollir millores i suggeriments, i el protocol definitiu es presentarà al
Consell Escolar Municipal per a l’aprovació i immediata implementació.
En cada trasllat previst, els centres educatius hauran d’informar la Po·
licia Local, i també caldrà informar a l’empresa responsable per tal que
els autobusos siguin al centre educatiu 15 minuts abans de l’hora de sor·
tida i així, eventualment i de manera aleatòria, la Policia Local pugui
efectuar un control integral que comprovi que els vehicles tinguin l’au·
torització administrativa i que compleixen les condicions de seguretat
pertinents. En finalitzar el curs escolar, la Policia Local elaborarà una
avaluació del protocol, i els centres educatius presentaran la valoració
corresponent dels controls efectuats i grau de satisfacció.

E

l dimecres 12 de se·
tembre els infants i
joves estudiants de
Caldes carregaven les
motxilles per iniciar el
nou curs escolar. Enguany, les esco·
les bressol de Caldes, escoles d’edu·
cació primària, instituts de secun·
dària, batxillerat, cicles formatius i
escola d’adults acolliran, de mane·
ra global, més de 3.600 alumnes;
una xifra que es manté aproxima·
dament respecte les dades regis·
trades el curs anterior, sense dife·
rències significatives.
Del total d’alumnes matricu·

lats, 192 infants han iniciat l’etapa
escolar a les escoles bressol, 1.810
alumnes cursaran 2n cicle d’educa·
ció infantil i primària, 898 cursa·
ran educació secundària, 327 cur·
saran batxillerat i 225 faran cicles
formatius. D’altra banda, l’Escola
d’Adults compta amb 230 persones
matriculades, les quals comença·
ran el nou curs el proper dilluns 17
de setembre.
Per centres, 253 alumnes
faran educació infantil i primària al
Calderí, 434 al Farell, 445 al Mont·
bui i 678 a l’Escola Pia, mentre que
308 cursaran els estudis de secun·
dària a l’Institut Manolo Hugué,
239 a l’Institut Pic del Vent i 351 a
l’Escola Pia de Caldes. Pel que fa a

les escoles bressol, 152 nens i nenes
acudeixen als centres públics El
Gegant del Pi i La Lluna, i 40 in·
fants més ho fan a l’escola bressol
privada Els Peixets, que va obrir les
portes una setmana abans, el 5 de
setembre.
En matèria d’estudis postobligatoris, que van iniciar el curs
divendres passat, un total de 327
alumnes cursaran aquest curs bat·
xillerat, mentre que 225 faran ci·
cles formatius. D’aquests, 111 co·
mencen algun dels cicles formatius
que s’ofereixen als centres calde·
rins (Institut Manolo Hugué i Esco·
la Pia) i 169 alumnes comencen 1r
de Batxillerat (100 a l’Institut Ma·
nolo Hugué i 69 a l’Escola Pia).

ENSENYAMENT | UPCM

La Universitat Popular de Caldes presenta el curs 2018-19
L’acte inaugural tindrà lloc el 23 de setembre amb una conferència a càrrec de l’historiador Josep Maria Solé i Sabaté
El proper dimarts 2 d’octubre co·
mençaran les classes del primer
quadrimestre del curs d’enguany,
organitzat per la Universitat Popu·
lar de Caldes de Montbui. A hores
d’ara, ja és obert el període d’ins·
cripcions, que cal realitzar a tra·
vés del web www.universitatpopu·
larcaldesdemontbui.cat, en la qual
els preus oscil·len entre els 21 i 31
euros, en funció del curs.
Per tal de disposar de tota la in·
formació, descrita de primera mà
pels organitzadors, la UPCM farà
la presentació oficial del nou curs
2018-2019 en un acte inaugural que
tindrà lloc el pròxim 23 de setem·
bre a les 19 hores a El Cafè del Cen·
tre. L’acte comptarà amb la confe·
rència inaugural “Heterodoxes.

Part de l’equip docent de l’UPCM, reunit dies abans d’iniciar el nou curs. > CEDIDA

Rebels i revolucionàries en la Cata·
lunya contemporània” a càrrec de
l’historiador i calderí Josep Maria
Solé i Sabaté; un recorregut vital a
través de diverses figures que han
destacat pel seu compromís en la
construcció de catalanitat.
A banda de la xerrada, que és ober·
ta a tothom qui pugui estar-ne in·
teressat, l’acte servirà per des·
criure les novetats del nou curs de
l’UPCM, així com les diferents ma·
tèries que s’impartiran al llarg dels
propers mesos. De moment, els
organitzadors ja han avançat que
aquest serà el primer any acadèmic
amb dos quadrimestres, i els futurs
estudiants disposaran d’una amplia
oferta de cursos, tallers i seminaris
de durada més breu i de caràcter in·

tensiu. Aquest serà el segon any de
funcionament de la Universitat Po·
pular de Caldes de Montbui, quan
al gener del 2018 iniciava el primer
curs amb una setantena d’alumnes
de diversos perfils, majoritàriament
procedents de la vila termal, i amb
una oferta regular de deu assigna·
tures. Enguany, el projecte, impul·
sat per l’Ateneu, Centre Democràtic
i Progressista de Caldes, engega el
nou curs amb novetats en assigna·
tures i en incorporacions en l’equip
docent. Entre les noves matèries,
que comptaran amb una durabili·
tat de dotze sessions cadascuna, es
troben Història Medieval, Història
de l’Art, Literatura Llatinoamerica·
na, Electrònica, Teatre Social i Re·
cerca Científica.
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POLÍTICA | CATALUNYA

Jordi Solé visita els presos polítics
L’alcalde de la vila i 12 eurodiputats més van poder reunir-se amb els empresonats
El divendres passat, 7 de setem·
bre, molts mitjans de comunicació
catalans i d’àmbit internacional
feien ressò de la visita de 13 euro·
diputats, la majoria membres de la
Plataforma de Diàleg Unió Europea
Catalunya, als líders i polítics cata·
lans empresonats.
Jordi Solé, alcalde de Caldes
de Montbui i eurodiputat d’ERC,
formava part de la delegació del
Parlament Europeu visitant i comu·
nicava amb orgull a través de la seva
compte de Twitter: “Avui ens reunirem amb tots els líders independentistes empresonats”. Després
de la visita a Lledoners, Solé reme·
tia contra l’estat espanyol, respon·
sable dels empresonaments: “Que
sàpiguen els repressors que res
podran fer contra tanta dignitat
i tanta humanitat. La seva mentida s’enfonsarà i la democràcia i
la llibertat acabaran guanyant”.
Raül Romeva, en el dia que complia
els 200 dies empresonat, agraïa la
visita dels eurodiputats i feia cons·
tar també a través de Twitter que
“el govern espanyol no va permetre aquesta visita mentre eren a
la presó d’Estremera”.

Del 18 de set a l’1 d’oct de 2018

voluntariat | ENTITATS

La crida a la ciutadania de
l’entitat Càritas Caldes

Voluntaris en la recollida d’aliments. > CEDIDA

Solé, alcalde de Caldes de Montbui, amb la resta d’eurodiputats a la sortida de la presó. > TWITTER

Els eurodiputats també van desplaçar-se
fins al Centre Penitenciari Puig de les Basses,
on van poder reunir-se amb Carme Forcadell i
la consellera Dolors Bassas. D’aquesta última,
Solé explicava que “des de la cel·la on recentment ha estat traslladada, entre els barrots
de la finestra, ara veu la serra de les Alberes. Diu que això l’ajuda molt”, i concluïa el
seu missatge amb un contundent: “Vergonya,

Espanya, vergonya”.
D’altra banda, Solé també ha estat notí·
cia després que, en la seva intervenció en el
Parlament Europeu del passat 13 de setembre,
instés Juncker, president de la Comissió Euro·
pea, a visitar als 9 presos polítics, que són “a la
presó sense judici, només per haver organitzat un referèndum” i es pregunti “si això està
d’acord amb els valors europeus”.

A l’inici de la temporada, no només es recupera
la rutina escolar i laboral, sinó també l’activitat
permanent que es gestiona, de manera voluntà·
ria, des de l’entitat local Càritas Caldes. Amb la
col·laboració del consistori calderí, a través del
punt del voluntariat, l’entitat de la vila termal
s’adreça a la ciutadania per a dues accions con·
cretes. D’una banda, es requereixen persones vo·
luntàries en la tasca de donar suport i acompa·
nyar en el procés de selecció dels aliments que es
recullen i es lliuren des del Rebost Solidari. D’al·
tra banda, també es requereixen voluntaris per
donar suport a infants que necessiten reforçar
algunes matèries escolars. Les persones interes·
sades poden adreçar-se a participacio@caldes·
demontbui.cat o a través de la mateixa entitat.

Del 18 de set a l’1 d’oct de 2018
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“Vam començar amb 80 inscrits,
però ja són unes 200 persones les
que passen pel centre al llarg de
la setmana”, explica Swamini
Ajna Vamadevananda, directora
de Yoga Ashram. A l’espai de Cal·
des, situat al carrer General Pa·
drós, s’ofereixen diferents estils i
nivells de ioga, i també altres tèc·
niques relacionades com taitxí, pi·
lates i altres teràpies puntuals com
reiki, fisioteràpia o reflexoteràpia.
“El nostre centre és un espai especial on cada detall està pensat
i cuidat per al benestar de la persona”, seguia Ajna.
A banda, però, de les activi·
tats que s’hi organitzen, també és
un espai que permet aprofundir en
el ioga fins a la seva professionalit·
zació i la obtenció de titulacions re·
conegudes oficialment per a la Unió
Europea: “A partir d’aquest any
esperem que vinguin unes 200
persones més al centre arran de
l’ampliació del nou espai i el salt
a la Formació Homologada per la
Generalitat de Catalunya”.
Més enllà de la vila termal, la
pràctica dels diferents estils del
ioga és una tendència d’avantguar·
da que any rere any guanya més
notorietat, no només com activitat
de lleure, sinó com a filosofia i estil
de vida. “Ens emociona veure que
cada vegada hi ha més persones
interessades en practicar el ioga
i altres tècniques que els ajuden
a estar millor amb ells mateixos i
amb els que els envolten”, seguia
explicant la gerent.

Mare i filla, fundadora i gerent de Yoga Ashram de Caldes. > wari om

20 anys de Ioga i Tai-Chi
Yoga Ashram celebra el seu 20è aniversari
amb una jornada de portes obertes
El centre de Ioga i Tai-Chi de Cal·
des de Montbui, l’Associació Yoga
Ashram, compleix vint d’anys d’ac·
tivitat a la vila termal; i en motiu
de la celebració, el proper dissab·
te 22 de setembre oferirà una di·
latada jornada de portes obertes
a les instal·lacions que comptarà
amb tallers, conferències i sessi·
ons, totes gratuïtes, des de les 10
hores fins a les 21 hores del vespre.
Nens, adults, famílies, professio·

nals, amateurs o simplement per·
sones interessades en potenciar el
creixement personal o aprofundir
en la cura del benestar són convi·
dats a gaudir de les diverses activi·
tats que giraran entorn dels bene·
ficis de la pràctica del ioga.
Amb el 20è aniversari de l’as·
sociació es confirma una tendència
que segueix en auge a nivell global,
però que a Caldes es viu de mane·
ra intensa des de fa dues dècades.
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SALUT | FUNDACIÓ SANTA SUSANNA

Participants en la 1a Caminada per l’Alzheimer, de l’any passat. > CEDIDA

Segueix la lluita contra l’Alzheimer
El proper 21 de setembre se celebra el Dia Mundial de l’Alzheimer, i la
Fundació Santa Susanna ja fa anys que se suma a la commemoració de·
dicant-li una jornada als volts del mateix mes. Enguany, serà el dissab·
te 29 de setembre que s’organitza la 2a Caminada per l’Alzheimer, un re·
corregut en què l’any passat van participar activament persones de totes
les edats. Aquest any, la caminada constarà de “diferents activitats per
conscienciar de la importància de l’estil de vida en la prevenció de
l’aparició de la demència. Així, els participants podran experimentar
els beneficis de l’activitat física, de la relació social, l’activitat mental,
la salut emocional i l’alimentació, entre d’altres”, explicava Anna Pi·
neda des de la Fundació de Caldes.. Atenent les dades de la Generalitat,
en què la malaltia és actualment una de les formes més comunes de de·
mència que afecta a les persones grans, al Santa Susanna compten amb
un programa d’atenció a la memòria que contempla tres línies d’inter·
venció: prevenció, detecció i intervenció. “Tant si hi ha diagnòstic com
si no, s’acompanya la persona i el seu entorn més immediat en el procés d’adaptació a la malaltia”, deia Pineda, “i sempre es fomenten activitats per afavorir la prevenció i la informació sobre l’Alzheimer”.
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Una diada diferent després
de l’1-O

onze de setembre passat encara no haví·
em viscut en les nostres pròpies carns la
repressió de l’estat espanyol, la impotèn·
cia de veure com la seva policia vinguda i
posada en un vaixell de piolins ens venia a
atonyinar per posar una papereta dins d’una urna i sobretot,
veure com de gran, digne i pacífic és el poble català. I com,
unit, el poble va vèncer, i, efectivament, com deia el vicepre·
sident Junqueras –ara injustament empresonat– “hi haurà
urnes, hi haurà paperetes i votarem en referèndum”, mentre
la Soraya Sáenz –ara ja “liquidada”– deia que no n’hi hauria.
Segur que molts de nosaltres tenim gravades a la memò·
ria imatges dels col·legis electorals de matinada plens de
gent fent guàrdia, l’entrada de les urnes per la porta de
l’ajuntament a mitja tarda amb els aplaudiments de tots
els que van venir dels col·legis per ajudar a custodiar-les,
les hores de molta tensió esperant que arribessin les vuit
del vespre per tancar i començar el recompte, com queien
les paperetes pel balcó de l’Ajuntament al final de tot, quan
a Caldes es va imposar el SÍ al referèndum...
Avui, les nostres llibertats bàsiques estan sent vulnera·
des i tenim a persones de pau, honrades, tancades a la
presó o a l’exili, que l’única cosa que van fer va ser complir
el mandat democràtic que els vam encarregar els ciuta·
dans amb el nostre vot. Amb tot això, no ens podem confor·
mar. Els nostres representants s’hi han i s’hi estan deixant
la pell i ja veurem què passa, aquesta tardor, amb els ju·
dicis, que diuen que tenen pinta de tot, menys de justos.
El que ens van fer l’1 d’octubre, i la posterior aplicació de l’ar·
ticle 155, no és propi d’aquest segle, això ja no toca. En una
societat avançada, no ens entra al cap que amb violència vul·
guin fer-nos canviar d’idees, que es perseguexi cantants, lla·
ços grocs… No ens entra al cap que un poble no pugui decidir
lliurement, en un referèndum, què vol ser. I nosaltres volem
dues coses, volem fer efectiva la República catalana i que els
presos i exiliades siguin lliures!

Política en majúscules
des de l’Ajuntament

V

olem, amb aquestes línies, aplaudir ben fort
els nostres companys de Parets del Vallès.
En el seu darrer ple van presentar (i apro·
var) una moció per demanar la gratuïtat
dels llibres de text al Govern de la Genera·
litat de Catalunya.
En aquesta moció indiquen que els socialistes apostem pel
model educatiu català actual, però creiem que la situació
econòmica reclama nous esforços per part de les admi·
nistracions per prioritzar i apostar fermament per l’edu·
cació pública, garantint les mateixes oportunitats per a
tothom. També destaquen el paper de la comunitat edu·
cativa, docents, famílies, agents socials i professionals,
cabdal en el model d’educació pública que els socialistes
compartim i defensem.
Creiem fermament que una educació pública universal i
de qualitat a l’abast de tothom és la millor garantia per a
la igualtat d’oportunitats de les noves generacions de ciu·
tadanes i ciutadans.
La moció insta la Conselleria d’Ensenyament de la Gene·
ralitat de Catalunya a prendre les mesures necessàries
per assumir la gratuïtat dels llibres de text amb un model
sostenible i que no exclogui ningú.
Aquesta moció demostra que des de l’Ajuntament també
es pot fer política en majúscules. Demostra la importàn·
cia d’exercir el dret a vot en unes eleccions municipals. No
volem acomiadar-nos sense abans recordar-vos que ens
podeu trobar al Twitter @psc_caldes i fer-nos qualsevol
suggeriment o consulta que us sorgeixi.
Bona entrada de curs!

Manifest 11 setembre 2018
vui és una Diada trista perquè tenim compa·
nyes preses i exiliades per voler defensar la vo·
luntat d’autodeterminació del Poble Català. El
nostre cor i la nostra lluita són amb vosaltres.
Demanem per a totes un fort aplaudiment.
Tenim per endavant una tardor complicada. Aviat arri·
baran els judicis contra el procés d’autodeterminació per
part d’un estat Espanyol encegat per la revenja que bus·
carà condemnes exemplaritzants. Hem d’organitzar-nos
col·lectivament i donar suport a totes aquelles que patei·
xen la repressió. La solidaritat és la tendresa dels pobles.
També arriba un nou avís de crisi econòmica per part del
Banc Central Europeu, que anuncia noves retallades ne·
oliberals, i això ens obliga a organitzar-nos, com a classe
treballadora i com a poble. La lluita per l’alliberament so·
cial i la lluita per l’alliberament nacional són les dues cares
d’una mateixa moneda. La conquesta de drets polítics, so·
cials, econòmics i culturals només és possible en el context
de ruptura en clau d’autodeterminació dels Països Cata·
lans amb l’Estat espanyol. Volem vides dignes que merei·
xin ser viscudes.
Però la culpa no sempre és dels altres. Hem de ser crí·
tics també amb els nostres governants, que van renun·
ciar a materialitzar la República l’octubre passat, i actu·
alment, només gestionen les engrunes d’una autonomia
que ens ofega com a poble. Prou de processisme que no
ens porta enlloc.
Així, cridem a la movilització popular, perquè no volem que
continuïn decidint per nosaltres. Hem de tornar als car·
rers, perquè ni els tribunals, ni la troika, ni els polítics es·
tatals ni els autonòmics, ni enlloc, segueixin decidint per
nosaltres. Unim forces: republicanes, feministes, ecologis·
tes, treballadors i treballadores... Sortim al carrer! Deci·
dim sobre el nostre futur com a poble.
Als Països Catalans, independència.
Visca la Terra.

Enganxada muscular o política?
ns apropem al mes d’octubre. És per això
que des d’Units per Caldes aquest estiu
ens ha fet plantejar-nos algunes reflexions:
Que està passant a Catalunya amb els par·
tits polítics? Una enganxada muscular?
D’una forma didàctica, una esganxada “muscular” és
aquella que bloqueja la missió de permetre el moviment
del cos mitjançant els músculs, que estan enganxats als
ossos mitjançant els tendons. Els músculs estan formats
per filaments anomenats fibres musculars. Aquestes són
les que realment porten a terme les contraccions, que
donen lloc al moviment. O sigui, a l’avançament. Així
doncs… som davant d’una enganxada política?
Ens haguéssim imaginat que Mariano Rajoy faria ara de
registrador de la propietat després de ser derrotat per
una moció de censura exprés? Que el PSOE governaria a
l’Estat? La possibilitat que els presos polítics hagin estat
apropats a presons de Catalunya?
I coses que afecten el dia a dia dels ciutadans també estan
canviant ben de pressa. Per exemple, que els Ajuntaments
tindran ben aviat més disponibilitat d’ús dels recursos
econòmics. O que la retallada en l’assistència sanitària
universal està en procés de reversió. O que tornarien ben
aviat les ajudes públiques a les escoles bressol, segons ha
apuntat el conseller Bargalló.
Seria posible que la musculatura ens faci avançar com a
poble i com a persones, posant en moviment tots els nos·
tres drets de ciutadania i com a colectiu? Treballem per
aconseguir-ho, plegats.

* Aquest és l’escrit corresponent al Calderí del 4 de setembre,
perquè no hem disposat de l’actualitzat per a aquesta edició

PDeCAT Caldes de Montbui

Millora de la C-59 (tram PalauSolità i Plegamans - L’Estany)
a carretera C-59 és l’eix viari vertebrador
del trànsit rodat al centre dels dos Vallesos,
amb un volum diari creixent que ja s’apro·
xima als 40.000 vehicles. Aquesta infraes·
tructura, tan important per les poblacions
de l’eix Riera de Caldes, es va situar el 2016 com la 10ª
carretera més perillosa de Catalunya.
Per als usuaris d’aquesta carretera, és ben sabut que la
C-59 requereix actuacions immediates per part de l’admi·
nistració competent, per millorar-ne la seguretat, la fluï·
desa i la confortabilitat.
Els problemes principals que presenta actualment la C-59
són: a) capacitat d’absorció de trànsit de la rotonda de
Palau-nord (amb els embussos de cada matí des de Cal·
des), b) variant de Sant Feliu, c) amplada de la carretera
a partir de Sant Feliu (direcció nord), d) ferm i cimenta·
ció de les cunetes en diferents trams, i e) pas de vehicles
pesats que enllacen amb la C-25.
Per tal de buscar una solució a totes aquestes deficiències,
alcaldes, regidors i membres del PDeCAT de les poblaci·
ons afectades es van reunir el 29 d’agost passat amb l’Ho·
norable Conseller de Territori i Sostenibilitat, Sr. Damià
Calvet, i amb altres alts càrrecs de la conselleria.
Aquesta reunió va servir per aconseguir el compromís
ferm del Govern de la Generalitat de fer diverses actuaci·
ons de millora a la C-59 al llarg de l’any 2019. Dins d’aques·
tes millores, hi ha prevista la inversió de més de 800.000
€ a la rotonda de Palau-Solità i Plegamans, que permetrà
descongestionar de forma definitiva la circulació a prime·
ra hora del matí des de l’accés Caldes-centre fins Palaunord. També al llarg del pròxim any es realitzaran tasques
de millora al ferm i a les cunetes.
Per tant, aquesta inversió, ja compromesa pels pròxims
mesos, millorarà de forma fefaent la mobilitat dels calde·
rins i calderines.

Mocions, garantir el
seu compliment

l mes de juliol passat, en el ple municipal, el nos·
tre grup municipal va presentar una moció pel
seguiment i execució de les mocions aprovades.
Entenem que una de les finalitats del ple muni·
cipal és arribar a acords i l’obligació política del
Govern local és portar-los a terme amb la màxima diligència
possible. Les mocions són l’instrument polític fonamental de
les entitats i dels grups polítics, per sotmetre a la considera·
ció del Ple propostes o peticions per tal de millorar la vida de
la ciutadania i donar resposta a necessitats o peticions de la
població. El compliment dels acords implica una oportunitat
per millorar la qualitat de la democràcia en l’àmbit local i l’efi·
càcia en la gestió pública, tot en benefici de l’interès general.
A la pràctica,comprovem com gran part de les propostes
que treballem i han estat aprovades cauen en l’oblit, deixant
sense efecte la feina, el debat i els acords aconseguits. Hom
pot pensar, doncs, que les mocions no serveixen per a res:
res més lluny de la realitat. Tenen una utilitat molt clara,
tan en el vessant legal com per fixar la voluntat política del
màxim òrgan de representació de la ciutat.
Quan són aprovades, les mocions es converteixen en actes
administratius, del quals el Govern de la ciutat ha de garan·
tir el compliment. Però ens trobem que el govern no infor·
ma del grau de compliment. La corporació ha de respectar
i complir els acords plenaris, és necessari, legalment exi·
gible i és un acte de coherència política, responsabilitat i
respecte vers la ciutadania. Per tot el que hem exposat, de·
manem al ple de l’Ajuntament que informi als grups muni·
cipals sobre el grau d’execució, les actuacions iniciades, les
incidències, i en el seu cas, els motius del no compliment
de les mocions. Que s’incloguin en el Portal de la Transpa·
rència les dades de seguiment de les mocions, com la pre·
visió i fases d’execució, el grau de compliment, l’assignació
pressupostària si fos el cas, les incidències i qualsevol altra
dada rellevant i d’interès. Aquesta moció va ser aprovada
per unanimitat de tots els grups.
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Projecte Centre Catalunya-Mampatim (Senegal)

L’Instagram dels calderins: #11deSetembre

> Caldes Solidària

Cooperació internacional
amb sentit
Caldes Solidària és una petita as·
sociació de Caldes de Montbui que
des de 1991 impulsa accions per llui·
tar contra la pobresa, la violència i
la manca de justícia. Sovint veiem
en els mitjans infants famolencs i
a continuació una organització ens
demana recursos per ajudar-los;
no ens agrada gens aquest tipus
de cooperació internacional. És la
cooperació-almoina... La coopera·
ció internacional ha de respectar la
dignitat dels pobles amb els que es
treballa. La cooperació no ha de ser
una almoina, és una qüestió de jus·
tícia. La història recent de l’Àfrica
ens mostra les raons de la injustícia.
Entre els segles XVI i XIX, milions
d’africans joves van ser segrestats
com a esclaus. Un dany econòmic,
demogràfic i social del tot devas·
tador. Però la humiliació no acaba
amb l’esclavatge, ja que la colonit·
zació va perdurar fins mitjans dels
segle XX. El Senegal, per exemple,
no va ser un país independent fins
el 1960. I posteriorment la ingerèn·
cia dels països occidentals continua
políticament i econòmicament. Òb·
viament és molt difícil construir una
societat amb aquest llast històric i
cultural. Cal cooperació internaci·
onal amb sentit, i cooperar vol dir
treballar junts, cooperar per cons·
truir societat, cultura.
Cooperació internacional
de proximitat
Mampatim es troba al sud del Sene·
gal, a l’interior de la Casamance. És
un lloc remot, àrid, dels més pobres
del país. Allà hi viu un escolapi cal·
derí, Josep Artigas. En Josep viu al

Senegal des de fa 41 anys, i la seva
principal activitat ha estat impul·
sar projectes de desenvolupament
humà, molts amb el suport de Cal·
des Solidària. En Josep viu a Mam·
patim des de fa més o menys un any
i mig. Ha constatat que cal donar su·
port als joves, tant per poder gau·
dir d’activitats de lleure com per po·
der-se formar, i així poder treballar.
La nostra és cooperació de proximi·
tat perquè són molts els calderins i
catalans que han visitat en Josep i
també molts cops en Josep ha visi·
tat Caldes i ens ha acostat el Sene·
gal i els seus projectes a casa.
Cooperació internacional
amb resultats
El Centre Catalunya-Mampatim
serà un centre gestionat en bona

mesura pels mateixos joves, un
centre on podran practicar esports,
veure cinema, ballar... un centre on
podran aprendre activitats profes·
sionals. Podem estar convençuts
que el projecte serà un èxit, com
ho va ser, i ho està sent, el Centre
Catalunya-Sokone, iniciat el 1997,
que ha canviat la dinàmica social
dels joves a Sokone, un altre poble
senegalès. Ens cal cooperació amb
resultats, ens cal que els joves de
Mampatim no hagin de fugir de
casa per intentar trobar un futur
millor als suburbis de les ciutats
senegaleses o posar en risc la seva
vida perseguint arribar a Europa.
El projecte és de molta envergadura
per nosaltres! Ens calen persones i
institucions que hi col·laborin. Ens
podeu ajudar? Voleu ser un soci més?

@rutescalderines

@martadeve

@aligueta

@montse.angulo.ma

@sanagli.64

@shargarcatering

@erccaldesdemontbui

@banclarium
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L’Orquestra Municipal ja ha començat els assajos
Dissabte 15 de setembre van començar els assajos de
la nova Orquestra Municipal de Caldes de Montbui,
sota la direcció de Miquel Massana, professional for·
mat en direcció d’orquestra per l’ESMUC.
La sala d’actes de l’Escola Municipal de Música Joan
Valls va aplegar 27 joves músics de diferents instru·

ments per començar els assajos d’un primer con·
cert que es farà el proper mes de desembre. Els pri·
mers assajos de l’Orquestra Municipal són oberts
al públic, d’aquesta manera, els amants de la músi·
ca poden assistir als primers passos d’aquesta nova
Orquestra Municipal.

ENTREVISTA | Maria Plana Nova

“Els petits comparteixen
pocs moments de lectura
amb els pares”
Des que als 14 anys va guanyar uns Jocs
Florals amb el seu poema ‘L’avi’ ja no
ha abandonat mai més la poesia, una
disciplina amb la que es sent “molt lliure”.
Una afició que la Maria vol contagiar als
més petits amb el seu últim llibre, “Arcoíris
de versos, 50 poemas para niños para
colorear”, perquè gaudeixin de la poesia i
comparteixin “més moments amb els pares
amb un llibre a la mà”.

Magda Farré

. Què és el que més t’agrada de la poesia?
Em fa sentir molt lliure. Des de petita ja era
molt sensible amb pel·lícules i llibres que
feien despertar els meus sentiments, però a
l’adolescència em vaig interessar molt per la
poesia. Als 14 anys vaig escriure un poema,
‘L’avi’, sobre la mort del meu avi, amb el
que a més vaig guanyar uns Jocs Florals.
Des d’aleshores ja no vaig deixar d’escriure
literatura en vers.
. Què ha de tenir la poesia perquè agradi
als més petits? Descobrir-la i viure-la de
forma natural, per exemple a través de la
tradició oral. Jo recordo el meu avi recitantme poemes tradicionals del seu poble, igual
que la meva mare. Quan la poesia serveix
per compartir bons moments, és el primer
pas perquè agradi. Després han d’atraure
el tema, els personatges, les rimes, si
s’acompanya de dibuixos... tot aquest
conjunt fa que els més petitons s’hi sentin
atrets. A més, cal eliminar el tòpic des de
petits que la poesia és difícil, que no s’entén.
Aquesta idea està massa estesa de forma
errònia, també entre el públic en general.

La poetessa Maria Plana i Ramon Gaspar coautors del llibre de poesia infantil ‘Arcoiris de versos’. > cedida

. El que diem tradició oral avui seria
compartir moments amb un llibre a la
mà. Per desgràcia, crec que no és habitual
que els més petits comparteixin moments
de lectura amb els pares. L’objectiu de ‘50
poemas para niños para colorear’ és aquest,
propiciar que pares puguin gaudir dels fills
a través de la lectura oral de poemes i, a
més, que els petits puguin pintar els versos
dins d’un llibre que es faran seu en colors i
moments compartits. Per què no apartem
els mòbils ni que sigui deu minuts al dia
per explicar històries? De fet amb aquest
llibre ens hem proposat que això passi. I
així ho expliquem des del pròleg. Esperem
aconseguir-ho!
. ‘Arcoíris de versos, 50 poemas para niños
para colorear’ està escrit juntament amb
Ramon Gaspar i inclou les il·lustracions de
Maria Dolores Moreno. Com l’heu elaborat?
Des que vam tenir la idea, jo i el Ramon vam
estar uns tres anys creant els poemes. I després
vam cercar una persona que els il·lustrés per
crear una publicació interessant pels més
petits. Trobar aquest perfil no va ser senzill,
però al final n’estem molt satisfets.
. Què aporten les il·lustracions als poemes?
Partíem de la idea que avui és molt difícil

veure un nen o nena entretinguts amb un
llibre, i buscàvem la manera d’incloure una
activitat que despertés les ganes d’agafar-ne
un i passar-hi estona. Aleshores vam pensar
que pintar els dibuixos dels pomes llegits o
explicats seria interessant per als més petits.
Una fórmula més perquè el món infantil no
es quedi aturat des de la literatura.
. Què explica ‘50 poemas para niños para
colorear’? Són poemes de diferents temes i
amb diferents personatges (alguns animals)
on intentem que a més hi hagi missatge
darrera. Les rimes són fàcils, els versos molt
alegres i esperem que inspiradors per als
menuts. I la portada del llibre està pintada
per un dels nets de la il·lustradora, perquè
des del primer moment els petits lectors s’hi
identifiquin i es sentin atrets per l’obra.
. El llibre es presentarà aquest divendres
a la biblioteca de Caldes. Si, ens fa molta
il·lusió presentar-lo a grans i petits al nostre
poble. Compartirem poemes, mostrarem
exemplars i explicarem què hi ha darrera
de fer una publicació d’aquest tipus. En
definitiva, parlarem de poesia en família.
La presentació també anirà a càrrec del
Jose Antonio Hidalgo, professor de l’Escola
d’Adults El Roure Gros.

Presentació del llibre
A càrrec de José Antonio Hidalgo Viso (Professor Escola d’Adults), els autors Maria Plana i
Ramos Gaspar i la il·lustradora Loly Moreno
21 de setembre de 2018 · A les 18 h
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca
(Carrer de Santa Teresa, 3-5)
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MÚSICA | JAZZ AL CASTELL

El jazz torna a triomfar
al Castell de Montbui
Del 7 al 9 de setembre s’han pogut viure actuacions en directe en un entorn incomparable
Marta Puigdueta

E

l Festival de Jazz
Castell de Mont·
bui ha atret més de
450 persones en la
seva tercera edició.
El festival que organitza l’Ajun·
tament de Bigues i Riells amb
la col·laboració de l’Ajuntament
de Caldes de Montbui ha atret
amants de la música d’arreu de
la comarca. Enguany el cicle s’ha
dedicat a un instrument concret
sota el títol “La veu al Jazz”.
El principal reclam d’aques·
ta edició ha estat l’actuació de la
La Vella Dixieland. El dissabte
8 de setembre els veterans van
fer el ple amb el seu repertori de
jazz clàssic. Més de 350 perso·
nes hi van assistir, sorprenent
els responsables del servei de
restauració, que van exhaurir
existències.
Pel que fa al concert del
diumenge, 9 de setembre, tam·
poc va deixar indiferent: 150 per·
sones van voler fer el vermut
amb el jazz d’Andreu Zaragoza
i Magalí Sare. El duet de guitar·
ra elèctrica i veu va agradar tant

Unes 450 persones han
assistit a la 3a edició del
Festival de Jazz Castell
de Montbui

A dalt, actuació de La vella Dixieland i a baix Andreu Zaragoza i Magalí Sare. > cedides

amb el seu repertori de l’Ameri·
can Songbook, de temes propis
i música popular brasilera, que
hi van faltar cadires.
El divendres, 7 de setem·
bre, estava prevista una jam
session amb Dick Them Trio i
la cantant Mariona Blanch, que
es va haver de suspendre a causa
de la pluja. Tot i així, Dick Them,
membre de la comissió organit·
zadora, s’ha mostrat satisfet:
“Pensem que s’ha aconseguit
crear un fil conductor i fer la
veu protagonista del festival”.
José Gómez, regidor de
Promoció Econòmica de l’Ajun·
tament de Bigues i Riells, ha ce·
lebrat l’afluència de visitants i
ha destacat que “l’èxit és fruit
d’unir forces amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui”.
D’altra banda, l’alcalde de la vila
termal, Jordi Solé, ha volgut fe·
licitar el consistori veí i els res·
ponsables tècnics de la recupe·
ració del Castell de Montbui.
El Festival de Jazz Castell
de Montbui es caracteritza per
la voluntat de reivindicar el pa·
trimoni i la cultura. Per això, tant
dissabte com diumenge hi va
haver visites guiades al castell.
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calderí / #32

Bon inici de la temporada en triatló
Els triatletes del CN Caldes han començat la temporada amb dues pro·
ves celebrades el 8 i 9 de setembre a la costa catalana. En l’Olímpic de
Tossa de Mar, Sanmartí va quedar en 4a posició, i Martín en la número
40 dins la mateixa categoria: V1. Un dia després, en el Sèries Santander
de Gavà, Forné es va classificar en 2a posició; Aguera ho va fer en 6a, i
Fernández en 10a, cadascún en la seva respectiva categoria.

Del 18 de set a l’1 d’oct de 2018

El CN Caldes Sènior Femení,
campió de la Copa VO de Bàsquet
El Sènior Femení de Bàsquet del CN Caldes va tenir una bona arren·
cada després de les vacances i es va proclamar campió de la Copa
Vallès; un torneig de pretemporada celebrat a Mollet el 9 de setem·
bre. En ja plena temporada, la tendència ha fet un gir, perdent el pri·
mer partit de la temporada contra el CB Vilassar (58-59).

Un detall de la foto de família de tots els equips que conformen el CH Caldes-Recam Làser durant la presentació al Pavelló Municipal d’Esports Torre Roja. > A. san andrés

Albert San Andrés

U

n club no és pràctica·
ment res sense la seva
pedrera. En la major
part dels casos aques·
ta és la part fonamen·
tal de l’estructura que nodreix –econò·
micament i esportivament– el primer
equip del club, en què el CH Caldes –
Recam Làser és potser l’exemple més
clar d’aquesta filosofia. Amb aquesta
premissa sempre present, l’equip presi·
dit per Pere Barrios va saltar al terrat·
zo de la Torre Roja per donar a conèi·
xer els 27 equips de la pedrera i el nou
planter de l’Ok Lliga, abans de la disputa
d’un amistós contra l’actual campió de
la Copa CERS, el CE Lleida Llista Blava.
Passades les set de la tarda de diven·
dres, tres quartes parts del pavelló
calderí s’omplien per veure desfilar el
nombrós grup de jugadores i jugadors
del club blanc-i-blau. Primer eren els
set integrants de l’escola, que entre em·
pentes i rodolons arribaven a la zona del
set fotogràfic per a fer-se la foto oficial
de la temporada. Després els dos pre·
benjamins d’iniciació, els quatre preben·
jamins, quatre benjamins, mini femení,
femení, quatre alevins, tres infantils, fe·
mení sub16, tres juvenils, femení de 1a
Catalana, Júnior i Nacional Catalana-2a
Catalana eren els encarregats de desfilar
pel pavelló abans que ho fessin els inte·
grants de l’equip de l’OK Lliga. Amb il·
lusió, somriures i la innocència de qui
comença una nova temporada, tots els
equips de base van desfilar pel pavelló
que els veurà gaudir dels millors –en
ocasions també pitjors– moments du·
rant aquest nou curs esportiu. Tots, per·
fectament uniformats amb el vestuari de

cH caldes | nova temporada

El CH Caldes ensenya
múscul a la Torre Roja
El club presenta els 28 equips de la nova temporada confirmant la bona salut de la pedrera

“El club està en
uns moments
pletòrics. S’està
intentant
reflotar una sèrie
d’equips femenins
que fins fa molt
poc no teníem
i la base està
empenyent fort”
Jordi Aragay,
vicepresident
CH Caldes Recam Làser

feina, feien aixecar els pares, que religi·
osament omplien la grada per rebre els
fills amb la màxima expectació. Fotos, ví·
deos i ‘stories’ d’Instagram per a fer me·
morable el moment de glòria dels més
petits de la casa. Com a curiositat, cada
equip desfilava amb la cançó escollida
per ells mateixos, per això, la varietat
musical va ser la tònica durant l’acte.
L’equip d’Eduard Candamí era l’últim
en saltar al terreny de joc i era rebut
sense llum i amb pirotècnia per mos·
trar la plantilla d’aquesta pròxima tem·
porada, que es conforma amb el bloc de
les anteriors amb el fitxatge del davan·
ter golejador Borja Álvaro, procedent
del Breganze italià.
“El club està en uns moments
pletòrics. S’està intentant reflotar
una sèrie d’equips femenins que fins
fa molt poc no teníem i la base està
empenyent fort. Estan arribant jugadors de la pedrera amb molta
qualitat i es veu en què el primer
equip és la base del que va aconse-

guir pujar a OK Lliga” va explicar al
Calderí el vicepresident Jordi Aragay.
“Això dona molta empenta als jugadors de la pedrera per seguir lluitant per arribar a dalt” va afegir.
El club, amb un femení en creixement i
cada vegada amb més equips, comença
a tenir un problema real de falta d’espai
per entrenar amb garanties: “Amb 28
equips el que tenim és una mancança
evident de pistes i ho estem intentant
arreglar amb l’Ajuntament. Avui en
dia som un dels únics clubs present
a l’elit que només té una pista i mitja
–l’altra és descoberta i no es pot fer ser·
vir per segons quins partits– i estem
treballant per aconseguir més hores
de pista coberta per treballar millor
la base, que és el futur del qual es nodreix el primer equip”.
El vicepresident del club però,
no defuig de triomfalismes i va expli·
car que “aquest és un club de poble
amb objectius molt reals i que hem de
tocar de peus a terra” tot i que va ad·

metre una realitat que creix tempora·
da a temporada: “a la Torre Roja s’ha
assolit una comunió entre afició i
equip molt divertida. La gent que ve
a veure partits genera molt bon ambient i aquesta és la salut que respira
el club, on els nens es veuen reflectits
en el primer equip i això els dóna les
ganes per seguir treballant”.
Curiosament l’únic absent era
l’entrenador Candamí, representant
del club a la presentació oficial de
l’Ok Lliga celebrada a les caves Frei·
xenet a Sant Sadurní d’Anoia. El tèc·
nic va haver de tornar ràpidament per
posar-se al capdavant del seu equip
en l’amistós contra l’equip de les ter·
res de ponent, en què van caure per
3 a 7. Dissabte, però, van superar a
domicili per 1 a 5 el CHP Sant Feliu.
Els de Candamí tornaran aquest any a
Europa amb la segona participació de
la seva història a la Copa CERS, on fa
dues temporades van jugar la final a
quatre a Viareggio (Itàlia).

Del 18 de set a l’1 d’oct de 2018
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tir amb arc | CAMPIONAT

Tercera social al camp dels Arquers del Negrell
Una quarantena de tiradors participen en la cita de tir en 2D, modalitat sense estrenar
El camp de tir amb arc de Torre Negrell
va omplir les seves instal·lacions aquest
diumenge passat amb 40 tiradors arri·
bats de tota la geografia catalana i d’en·
tre els quals destacaven diversos campi·
ons del món i d’Europa. La tercera cita de
la lliga social dels Arquers del Negrell ha
estat tot un èxit d’organització i assistència.
Des de bon matí, el gruix de socis del club
de tir amb arc de Caldes de Montbui van
ajuntar-se per participar en la tercera prova
social d’aquesta temporada, consistent en
tir 2D, en què es dispara a blancs en forma
d’animals en comptes de la tradicional diana.
La primera prova d’aquest campionat soci·
al va ser una tirada de camp, mentre que la
segona va ser la modalitat 3. L’última serà
de tir de sala a 18 metres. “La social ens
serveix per incentivar la participació dels
socis del club i que els que no competeixen coneguin la dinàmica de la competició” explica Gabriel Blázquez, president
dels Arquers del Negrell. “No tenim guanyadors i els participants, si no volen,
no han d’entregar la fulla de puntuacions” afegeix. Una bona manera d’inici·
ar-se en un esport de precisió i potència.

Ciclistes en la BTT del 2016. > CEDIDA

CICLISME | BTT

A dues setmanes de la
14a Pedalada Calderina

Els arquers de la tercera social en una de les primeres tirades de diumenge matí. > A. SAN ANDRÉS

MEDALLA DE PLATA
DE DAVID GARCIA
D’altra banda, el soci David Garcia va acon·
seguir la medalla de plata en arc nu als cam·
pionats del món de camp celebrats a Corti·
na d’Ampezzo (Itàlia), en la prova disputada
entre el 4 i el 9 de setembre. A la final va tor·

nar a caure contra el suec Erik Johnson
(51-43), amb qui ja ho va fer fa dos anys, de·
sempatant a l’última diana. Garcia suma la
segona plata consecutiva i tretzena inter·
nacional. Els també socis César Vera aca·
bava sisè i Rosa Miñano quinzena al ma·
teix campionat. > A. san andrés

El proper diumenge 30 de setembre, Es·
port Ciclista Calderí organitza una nova
edició de l’esdeveniment anual que reuneix
a ciclistes d’arreu de Catalunya: la BTT
Calderina. La pedalada començarà als
volts de les 8:30h des del Càmping El Pas·
qualet, lloc on es donarà el tret de sortida
als dos recorreguts preparats per a la oca·
sió: un de 25 quilòmetres i un segon de 40
quilòmetres. Tots dos pujaran i baixaran
per pistes i corriols dels paratges de la vila
i dels pobles del voltant, fent de la prova
una sortida no competitiva, que els parti·
cipants podran gaudir al màxim. Al fina·
litzar la pedalada, es lliurarà un obsequi a
cada participant, un entrepà i beguda. Les
inscripcions poden realitzar-se a través del
web de l’entitat o personalment des dels
comerços Tot Bici, Cicles 02 i Diego Bike.

FUTBOL | 2A CATALANA

El CF Caldes deixa escapar el triomf al minut 83 (1-1)

L’extrem local Àlex Cañadilla va marcar el gol que avançava als calderins al minut 38. > K. CÀTEDRA

HOQUEI FEMENÍ | 1A CATALANA

Inici de temporada amb derrota
El diumenge passat, 16 de setembre a la
tarda, sota una xafogor intensa, l’equip cal·
derí d’hoquei femení de Primera Catalana va
començar la lliga jugant contra el Reus De·
portiu. L’objectiu inicial era clar: Fer el salt
a Nacional Catalana.
Les del Reus van iniciar la primera part in·
augurant el marcador amb la fortuna de la
seva banda, amb dos gols de rebot. La pri·
mera part va finalitzar amb el resultat d’1a 3

amb l’avantatge de les visitants i unes locals
que no van trobar el seu lloc a pista.
La segona part va començar de manera simi·
lar. Després de marcar el quart gol del Reus
en el minut 2, una forta contusió al cap en
un xoc fortuït va deixar a una de les jugado·
res calderines estesa a terra. Una vegada
va ser atesa i immobilitzada, va ser evacua·
da en ambulància sense haver de lamentar
greus conseqüències.

El CF Caldes va veure com se li escapa·
va la victòria al camp del Vic Riuprimer
a última hora, quan Sergi Macias va con·
vertir en gol una falta directa. L’extrem
Alex Cañadilla havia avançat els calderins
al minut 38 contra un conjunt osonenc re·
plegat i apropava els de José Luis Duque
al tercer triomf en aquesta tercera jorna·
da del grup 4 de Segona Catalana. Tot i
així, els blaugranes no van matar el par·
tit i es van haver de conformar amb una
igualada. El Caldes es prepara ja pel que
serà el partit de la jornada d’aquest grup
4 el cap de setmana que ve, ja que l’equip
de la vila termal rep diumenge el Cardedeu
(12:00), entrenat pels tècnics que van tor·
nar els calderins a Segona Catalana, Marc
Fortuny i Marc Pascual, i amb diversos exfutbolistes blaugranes: Carles Valls, Roger
Castellvell, Carlos Rodríguez, Pere Vilar·
dell i Raül Olivé. >t. canyameras

El partit va continuar amb un intercanvi
de pals, però la reacció de les locals va fer
que a poc de 7 minuts de la final, el marca·
dor esdevingués un 3 a 4. En els darrers mi·
nuts, les calderines van augmentar la pres·
sió, jugant amb molta intensitat i trobant,
finalment, el seu lloc a la pista. A només 22
segons del final del partit, i després de deu
faltes comeses pel Caldes, el Reus va dis·
posar d’una falta directa que amb molt en·
cert va parar la portera calderina. Tot i que
el Caldes va disposar d’una última oportu·
nitat, el marcador ja no es va poder moure:
Caldes Recam Làser 3 – Reus Deportiu 4.
Pel moment, s’escapen els primers punts
de la temporada. > J. BALART

Primers en tennis taula
El passat 15 de setembre, Juan Ortega i
Arnau Baulenas, ambdòs de la secció de
Tennis Taula del CN Caldes, van quedar en
primera posició, en la categoria absoluta i
infantil, en el torneig celebrat a Sant Feliu
de Codines en motiu de la Festa Major. En
el campionat hi van participar 6 compo·
nents de la disciplina del club calderí.

L’estrena del hòquei femení a 1a Catalana. > CEDIDA
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Bàsquet fem.

hoquei fem.

Vic - Caldes
1-1
Franqueses - Matadepera2 - 0
Joanenc - Sallent
1-0
Sabadellenca - Juan XXIII	 2 - 1
Ripollet - Gramanet
0-1
Masnou - Sabadell
1-2
Cardedeu - Castellar
1-2
Parets - Roda de Ter
3-2
Berga - Can Parellada
3-1

Argentona - B. Horta
Sta Perpètua - Neus
Premià D. - Claret
Martinenc - L. Horta
Granollers - CBSAPS
Ripollet - Canyelles
Mollet - Calella
Caldes - Vilassar D.

68 - 43
62 - 55
68 - 46
65 - 39
33 - 42
60 - 57
65 - 63
57 - 58

Andorra - Lleida
St Cugat - Bell-lloc
Igualada - Montbui
Monjos - Sta Perpètua
Barcelona - Sitges
Sagrera - Vila-seca
Martinenc - Vendrell
Espanyol - Reus

CLASSIFICACIÓ

CLASSIFICACIÓ

PG PP

CLASSIFICACIÓ

Martinenc
Premià D.
CBSAPS
Sta Perpètua
Ripollet
Mollet
Vilassar D.
Caldes
Calella
Canyelles
Neus
Granollers
Claret
B. Horta
L. Horta

1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Igualada
Espanyol
Sitges
La Sagrera
Monjos
Vendrell
Andorra
Bell-lloc
Lleida
St Cugat
Barcelona
Sta Perpètua
Vila-seca
Martinenc
Reus
Montbui

2a Catalana · Grup 4 · J3

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

2a femenina · FP04 · J1

PT

9
9
7
7
6
6
6
4
4
4
3
3
3
1
1
1
0
0
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1a Catalana B · J1

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

3-3
3-3
5-1
3-2
3-4
3-2
1 -2
7-5

PT

3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

AGENDA 18 de setembre fins a l’1 d’octubre de 2018

setembre
dimecres 19

08 h · CAMINADA
Caminada als Saulons
Lloc de sortida: Estació
d’autobusos
Org: Caminades de L’Esplai
16 h · CONFERÈNCIA
“Parlem de Salut”
Lloc: Sala 2 del Centre Cívic
Organitza: Associació Cultural
de la Dona

dijous 20
16 h · CONFERÈNCIA
“Quan el cervell balla” dins
el cicle Ment i Moviment. A
càrrec de Mónica Miguélez
(responsable del Programa
d’Atenció a la Memòria de la
Fundació Santa Susanna)
i Miguel Ángel Gancedo
(responsable del Programa
d’Activitat Física de la Fundació
Santa Susanna).
Lloc: Sala A de Les Cases
dels Mestres
Org: Coordinadora de Gent Gran
Col·labora: Ajuntament de Caldes i Fundació Santa Susanna
20 h · ACTE
PRESOS POLÍTICS
“Música per la llibertat
dels presos polítics.
Lloc: Plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes

divendres 21
18 h · PRESENTACIÓ
DE LLIBRE
“Arcoíris de versos: 50 poemas
para niños con dibujos para colorear” de Ramón Gaspar Escoda (escriptor), Maria Plana
(poetessa) i Maria Dolores Mo-

reno Barnes (il·lustradora).
La presentació anirà a càrrec
de José Antonio Hidalgo Viso,
professor de l’Escola d’Adults
El Roure Gros; Ramón Gaspar
Escoda, escriptor; Maria Plana
Nova, poeta i rapsoda, i Loly
Moreno, il·lustradora.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes
19.30 h · IOGA EN FAMÍLIA
Classe de ioga tots els divendres,
per a famílies i socis de l’ateneu.
Lloc: El Centre
Organitza: Yoga Amunt

dissabte 22
10 h · PORTES OBERTES
Jornada de portes obertes en
motiu del 20è aniversari del
centre Yoga Ashram i de la inauguració del seu nou Espai Llum.
Conferències i sessions gratuïtes
obert a tothom durant tot el dia
amb diferents estils de ioga, taitxí, meditació i molt més. A les 21
hores se celebrarà l’acte de cloenda de la jornada amb un piscolabis entre els assistents. Lloc i organitza: Yoga Ashram
18 h · DISCO COUNTRY
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Associació Jardí
Santa Susanna

diumenge 23
09 h · TRIATLÓ
Triatló Empuriabrava
Sprint&Olympic, amb la
participació dels atletes
del CN Caldes.
Lloc: Empuriabrava
12 h · CASTELLERS
Actuació dels Escaldats en
motiu de la Diada de Tardor,
amb la participació de les colles
de Cerdanyola i de Terrassa.
Lloc: Cerdanyola del Vallès

18 h · BALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org: Associació Gent Gran
19 h · ACTE INAUGURAL
Acte de presentació del nou
curs de la Universitat Popular
de Caldes de Montbui, amb la
conferència inaugural a càrrec
de l’historiador i calderí Josep
Maria Solé i Sabaté.
Lloc: El Cafè del Centre
Organitza: UPCM

dilluns 24
11 h · PROGRAMA RÀDIO
Inici de la temporada del programa “Vivències” a Ràdio Caldes.
Lloc: Ràdio Caldes 107.8 FM
Organitza: Fundació Santa
Susanna i Ràdio Caldes
19 h · CLUB DE LECTURA
Xerrada sobre l’obra de D.
Trumbo, “Johnny va agafar el
fusell”.
Acte conduït per Ruth Vilar de
Cos de Lletra. Cal inscripció
prèvia al Club de Lectura per
poder-hi participar.
Lloc i organitza: Biblioteca de
Caldes
19.30 h · IOGA
Classe de ioga tots els dilluns,
per adults i socis de l’ateneu.
Lloc: El Centre
Organitza: Yoga Amunt

dimecres 26

18 h · BOOK EXPRESS CLUB
“Un monstre em ve a veure” de
Patrick Ness. Acte dinamitzat
per Cos de Lletra.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes

dijous 27
20 h · ACTE
PRESOS POLÍTICS
“Música per la llibertat
dels presos polítics.
Lloc: Plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes

divendres 28
18 h · HORA DEL CONTE
“L’illa d’en Lluís” a càrrec de
Mon Mas. Recorregut pels diferents llibres de Lluís Farré, escriptor i il·lustrador.
Lloc i Organitza: Biblioteca de
Caldes
20 h · VII NIT DE L’ESPORT
Esdeveniment bianual que reconeix els mèrits esportius de
persones i entitats de la vila.
Lloc: Balneari Termes Victòria
Org.: Ajuntament de Caldes
21 h · SOPAR BALL
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: L’Esplai,
Associassió de Gent Gran

dissabte 29

08 h · CAMINADA
Caminada pel nou pas
de La Borda
Sortida: Les Cases dels Mestres
Org: Caminades de l’Esplai

ACTE DE LLIURAMENT
Lliurament de la Medalla d’Honor de la Vila a Raül Romeva,
amb la presència de la seva esposa, Diana Riba.
Lloc i organitza: Ajuntament de
Caldes de Montbui

16 h · BINGOALIMENT
Lloc: Sala 2 del Centre Cívic
Organitza: Associassió
Cultural de la Dona

10 h · CAMINADA
Segona Caminada
per l’Alzheimer de Caldes.
Org.: Fundació Santa Susanna

12 h · STORY TIME
ESPECIAL – KIDS&US
L’equip de Kids&Us ofereix als
més menuts històries divertides i
entenedores, facilitant la interacció entre els actors i el públic.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes
18 h · HORA DEL CONTE
“L’illa d’en Lluís” a càrrec
de mon Mas.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes

diumenge 30
07.30 h · TRIATLÓ
Els atletes del CN Caldes
participen al Triatló Half i
Ballena Sailfish Costa Brava
Lloc i organitza: Càmpig La
Ballena Alegre, Costa Brava.
08.30 h · XXIV PEDALADA
CALDERINA
Sortida: Càmping El Pasqualet
Organitza: Esport Ciclista
Calderí
Col·labora: Ajuntament de
Caldes i Policia Local de Caldes
10 h · CASTELLERS
Actuació dels Escaldats en motiu
del “Concurset de Castells.
Lloc: Torredembarra
18 h · BALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: Associació Gent Gran

octubre

dilluns 01

INAUGURACIÓ PLAÇA
U D’OCTUBRE
Amb sopar de carmenyola.
Lloc: Plaça u d’octubre
(antiga Plaça del Sindicat).
Organitza: Ajuntament de
Caldes de Montbui
Col·labora: ANC de Caldes
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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

La frase de la quinzena

La recepta calderina

“Si fas el que sempre
has fet, arribaràs
on sempre has arribat”

Yakitori
1. Tallem el pollastre en rectangles de 4x8 cm.
2. Tallem el porro en rodanxes d’1 cm de gruix.
3. Fem broquetes intercalant 3 rectangles de pollastre plegats pel
mig amb una rodanxa de porro entremig.
4. Posem la paella a escalfar a foc fort amb una mica d’oli.
5. Posem les broquetes al foc i les marquem pels dos cantons.
6. Barregem en un recipient la soja, el sake, el suc de taronja, el
mirin i el sucre. Remenem, ho afegim a la paella i abaixem el foc
7. Deixem reduir la salsa donant la volta a les broquetes
8. Les servim acompanyat amb una mica d’arròs

> Tony Robbins

93 862 21 93 · C. Santa Teresa, 8

Farmàcia R.T. M.
93 865 41 46 · Av. Pi i Margall, 36

Farmàcia Ruano
93 865 05 66 · C. Sabadell, 45

Farmàcia Tarruell
93 865 09 97 · C. Sant Ramon, 7
		
Farmàcies de guàrdia (de 22 a 00.30 h).
A partir de les 22 h, acabat l’horari
habitual de cada farmàcia, i en cas
d’urgències farmacològiques, cal trucar
a la Policia Municipal (T| 93 865 41 41).
Allà us informaran de la farmàcia de
torn, que obrirà per prestar-vos el servei
d’urgències fins 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
17 de setembre · 84 anys
Josep Masclans Millán
17 de setembre · 70 anys
Mª Montserrat Torner Pous
11 de setembre · 87 anys
Muñoz Puerta
10 de setembre · 94 anys
Maria Roca Perramon
7 de setembre · 82 anys
Mª Mercedes Ventura Aymerich
6 de setembre · 81 anys
Elsa Juana Mur Santaliestra
5 de setembre · 65 anys
Gregorio Chacón Duran

Ingredients per a 4 persones:
· 4 contra de pollastre oberta
· 1 porro
· 50 ml salsa de soja
· 10 ml sake
· Suc d’una taronja
· 10 ml mirin
· 50 g sucre
· Oli vegetal
· Broqueta de bambú

És una recepta del Restaurant Ukiyo
Plaça de l’Esglesia, 7
T. 693 93 89 78
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Curiositats

Adjunta a direcció d’Embotits Pedragosa

Eva
Termes
Badia

Va entrar el 2002 de la mà del seu marit per fer-se
càrrec de l’empresa, que ja va per la tercera
generació. Amb el segell de qualitat sempre
present, Embotits Pedragosa és l’abanderat
de la llonganissa de Caldes, un producte que
ella confessa que menja molt sovint.

Jordi Rius
· Com va ser la teva entrada a l’empresa familiar?
La meva sogra m’ho va proposar. Ja
vam fer la botiga nova de Pi i Margall
l’any 2000 i tenia molta feina. Em va
dir que, en lloc de treballar fora , per·
què no venia a treballar a casa.

Q. PASCUAL

· Provenies de la gestió empresarial?
Portava el tema d’importació de jogui·
nes. Era un món totalment diferent. El
meu pare és granger i provinc d’una fa·
mília de solera de porcs. De fet, moltes
llonganisses als anys 80 i 90 estaven
elaborades amb porcs del meu pare.

“Quan anem a festes o
a casa d’algun familiar,
sempre anem amb la
llonganissa sota el braç”

Del 18 de set a l’1 d’oct de 2018

· Una vegada el teu marit i tu veu
agafar les responsabilitats de direcció, què us vau proposar de fer?
El meu marit va intentar fer un canvi
de gestió per remoure totes les tripes
de la fàbrica. La gent de comercial i de
distribuïdores era molt gran i aquí vam
haver de fer una mica de reestructura·
ció. A mi, com a granet de sorra, m’in·
quietava molt el tema d’importació i ex·
portació i estic ajudant en aquest àmbit.
· Quina acceptació està tenint el porc
català fora del nostre mercat?
A tot arreu hi ha molta cultura de porc,
fins i tot a la Xina. Espanya és el país,
dins de la Unió Europea, on n’hi ha més.
· Hi ha països com els Estats Units
que hi posen moltes traves...

Estats Units és un hàndicap i és
molt difícil entrar-hi. Ens trobem
que alguns anys que hi ha hagut la
pesta porcina o la malaltia de les
vaques boges que ha fet que en el
sector dels animals s’han produït
moltes variacions i èpoques de crisi
fortes. De vegades a la tele quan els
hi pica diuen que el porc és dolent o
que porta colesterol... El meu marit
i jo i vam detectar que faltaven pro·
ductes de gall dindi curat. Vam de·
cidir apostar per aquesta línia.
· I com ha anat l’experiència?
Al principi ens van titllar de bojos.
Érem una empresa petita que co·
mençava a fer productes de gall
dindi. El primer any vam fer proves
amb col·laboració amb l’IRTA de Mo·
nells. No acabàvem de trobar la fór·
mula exacta fins que vam trobar el
buquet que volíem, sempre apostant
per la qualitat. Vam veure al final que
hi havia mercat i vam ser una mica
visionaris en aquest aspecte.
· El mercat europeu té els mateixos gustos a tot arreu?
Cada mercat té les seves especi·
ficitats. Per exemple, a França, la
gamma de trufats és molt gran. Els
italians cuinen molt amb la tòfona,
potser més amb la d’estiu, mentre
que a França valoren més la d’hivern.
A Bèlgica i Holanda valoren molt la
cultura del cos i tots els productes de
gall dindi tenen molta sortida.

· Quina és la diferència de la llonganissa de Caldes respecte a la
de Vic?
Són dues denominacions d’origen.
Hi ha la de Vic i la de Caldes, però
com que nosaltres som els únics
productors, no podem fer una D.
O. De fet, la llonganissa de pagès és
originària de Caldes i som els que
vam posar al mercat la llonganissa
de pagès de tot Catalunya.
· Quin és el secret de l’èxit de la
vostra llonganissa?
Tot és temps de curació i de les
carns nobles que utilitzem. No fem
barreges d’altres carns, només uti·
litzem l’espatlla del porc. El temps
de curació molt més lent fa que el
producte maduri més lentament i
s’aconsegueixi aquest sabor més
suau. Utilitzem additius naturals i
és la fórmula que utilitzàvem des
de fa 100 anys.
· T’agrada l’embotit?
Sí. A més, la meva filla és gran con·
sumidora de gall dindi i, en canvi,
el nen es tira més a allò que li posi.
I nosaltres, com venim de molta
tradició del porc, la llonganissa Pe·
dragosa ens agrada. A més, quan
anem a festes o a casa d’algun fa·
miliar, sempre anem amb la llon·
ganissa sota el braç.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

