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29.000 pintxos servits
durant la 4a edició de
la Via del Pintxo
>P06

Entrevista a Pau Vallvé,
cantautor que actuarà
al Molí de l’Esclop
>P10

El CECMO organitza
la primera edició de la
Caminada Nocturna
>P12

Bones vacances a
tothom.
Tornem el dimarts
03 de setembre

Nit de foc,
aigua i música
El retorn de l’Escaldàrium al centre
de Caldes reuneix 7.000 persones
>P02-03

Una de les participants que forma part de la dansa del Salt de les Bruixes, proveïda amb una bossa de foc s’obre pas per la plaça de la Font del Lleó donant inici així a la festa de l’Escaldàrium. > j. serra
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Que la nit envaeixi el món i la
cultura popular | festa del foc i l’aigua

L’Escaldàrium es conjura per aportar més música, aigua i foc en el seu 25è aniversari i en el que suposa el retorn
fotogaleria a: www.calderi.cat

Aigua, foc i música es van trobar a la renovada plaça de la Font del Lleó durant la festa de l’Escaldàrium. Milers d’assistents van poder gaudir d’una festa que ja és un referent de la vila. > j. serra

Jordi Rius

U

n crit de guerra es podia
veure dissabte a les moltes samarretes d’aquesta edició de l’Escaldàrium, la 25a, i la que
suposava la consolidació de l’espectacle
i que es passejaven pel nucli antic de la
vila termal . La Sala Delger i la plaça de
la Font del Lleó, convertits en punts de

venda de productes de marxandatge de
l’Escaldàrium, estaven plens de fervorosos compradors de la samarreta d’enL’elevació
de l’estructura metàl· guany amb el lema ‘Que la nit envaeixi el
món’ inscrit a l’alçada del pit. Les noves
lica ha permès més
visió des de diferents
samarretes convivien amb les d’altres
punts de la plaça
edicions com si es tractés d’un dia de
la final de la Champions amb el Barça
com a protagonista i centenars de saEl conseller
marretes històriques. L’ambient s’anaChakir el Homrani va
donar suport a la festa va preparant per a la gran nit. Mentresen aquest 25 aniversari tant les terrasses de bars i restaurants

de Caldes amb el rebost ben ple s’oferien
a atendre els convidats que venien d’altres contrades del Vallès i de més enllà.
És el cas del vilomarenc Francesc Vera,
que va arribar a Caldes dissabte al vespre atret pel bon nom de l’espectacle i
perquè tenia ganes de conèixer com era
Caldes. “M’han parlat molt bé de l’Escaldàrium i he aprofitat per visitar
el poble, ja que no el coneixia, només
havia anat a un magatzem del polígon
de La Borda”, explicava el Francesc des

d’una taula de l’interior climatitzat del
bar Los Maños, a l’avinguda Pi i Margall.
Qui volia sopar més a prop de la
plaça de la Font del Lleó podia anar al
Sopàrium, l’espai gastronòmic habilitat
a la plaça Onze de Setembre amb la garantia que si l’àpat s’allargava la gran
nit, la posada en escena de l’Escaldàrium, es podia seguir des d’una pantalla
gegant. Mentre els pares i mares feien
cua als foodtruck o provaven la nova
versió de la cervesa termal La Calderi-
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tempesta calmi les feres
a la plaça de la Font del Lleó que va aplegar unes 7.000 persones disposades a gaudir de l’espectacle

na, els fills podien passar l’estona
d’espera a l’estand de Creu Roja. I
per anar lleugers d’equipatge, Vent
d’Events va disposar d’un servei de
guarda-roba i guarda-bicis/cotxets
a un preu econòmic perquè el que
es tractava era de botar i botar al
ritme del so més rocker, enguany
de l’Orquestra del Foc i de l’Aigua,
un fet constatable amb la incorporació d’una segona guitarra elèctrica i que ja es podia comprovar als
assajos de la tarda.
Cap a quarts d’onze de la nit,
tothom ja s’anava col·locant a la
plaça Font del Lleó disposat a gaudir de la particular batalla entre el
foc i l’aigua. Pares i mares amb el fill
a collibè, parelles d’enamorats, grups
de joves vestits i tapats de cap a peus
amb roba i barret per aguantar els
embats del foc –tot i la gran xafogor
de la nit–, els clients del Balneari
Broquetas que podien veure l’espectacle com si estiguessin en un amfiteatre i els afortunats veïns de la plaça
de la Font del Lleó que, un any més,
sotmetien a una singular prova de resistència dels seus balcons a l’encabir-hi familiars i coneguts.
I va arribar el moment. La veu
greu del narrador anunciava que
les forces del mal es regiraven i començava el ritual. Les bruixes van
encetar els seus salts embogides
embolcallades amb riallades i crits
esfereïdors. Proveïdes de bosses de
foc van provocar la primera encesa de llum des de la gran estructura metàl·lica que hi havia al centre de la plaça i que enguany estava
situada una mica més amunt. Als
“ah” i “oh” de les primeres impressions del públic que veia l’espectacle –no tant els que estaven enmig
de la plaça– va seguir un desplegament gairebé instantani dels dispositius mòbils per captar les primeres cortines de foc i penjar-les
immediatament a les xarxes socials i captar més likes. L’espectacle

era allà al davant, tot i que la inclinació de voler-ho mostrar al món
era molt més forta.
De seguida, la primera tempesta d’aigua va arribar. L’apartat
de l’aigua era una de les novetats
de la festa, coincidint amb el 25è
aniversari i amb els 10 anys que els
Bombers de Caldes s’han sumat a la
festa del foc i l’aigua. Així com d’altres anys l’aparició dels bombers
era com un interval entre les danses
de foc, enguany s’han integrat totalment a la festa i des de cada cantó
de l’estructura metàl·lica del mig de
la plaça ruixaven amb gust i ganes
al públic. Després del primer assalt,
van tornar les forces del mal. La invocació va fer aparèixer la Godra,
un dels moments lumínics més impactants de l’Escaldàrium, juntament amb l’aparició del Ceptre de
Foc, en forma de gran paraigües que
serveix per protegir els diables de
l’aigua i, al mateix temps, llançar
potents espurnes cap als núvols. El
Ceptre de Foc va aconseguir frenar
la fúria de la tempesta.
El cel sembla tocat de mort
però al final, a la tercera tempesta, emergeix l’Hidra, una nova bèstia, que escup per la boca litres i
litres d’aigua i els va repartint armada amb una grua hidràulica. La
pressió de l’aigua era tan forta que,
a l’acabar la tercera tempesta, gairebé amb la plaça sense llum, la
mànega es va descontrolar durant
uns moments i va semblar que l’aigua s’escampava pels edificis de la
plaça sense cap mena de control.
Va ser un moment, però, de gran
força visual, que reforçava el domini del relat entre les forces del
mal i del bé.
L’orgia del foc i de l’aigua, en
què no hi ha hagut ni vencedors
ni vençuts, va acabar amb tots els
personatges fent tribut a l’orquestra amb la satisfacció general d’haver fet un Escaldàrium més rodó.

Musicalment parlant, “estic molt
satisfet de com han tocat els músics i certificar l’èxit de l’aposta
per ampliar l’orquestra amb un
segon guitarrista que li va donar
aquell plus de so rocker i potent
que faltava, i que acaba d’arrodonir l’orquestra”, deia el director musical d’Escaldàrium, Ramon
Solé, hores després de l’espectacle.
SUPORT INSTITUCIONAL
A LA FESTA
Aproximadament una hora abans
de començar l’Escaldàrium, l’Ajuntament de Caldes va voler posar en

relleu els 25 anys de l’espectacle ja
que “a partir d’ara ja podem acreditar la festa com a festa patrimonial d’interès nacional”, va assegurar l’alcalde, Isidre Pineda. Per
això, va convidar el conseller de
Treball, Afers Socials i Famílies de
la Generalitat, Chakir el Homrani,
a un brindis al Museu Thermalia,
que acull aquests dies l’exposició ‘Lo
negosi de les bruixes sobre el 400
aniversari de la penjada de les bruixes que dona origen a la llegenda de
l’Escaldàrium’. De fet, el reconeixement de la Generalitat és un pas
“molt important” per aconseguir la

distinció de festa d’interès nacional.
A més, l’Ajuntament de Caldes s’ha
proposat aconseguir aquesta distinció amb la creació de la Regidoria d’Escaldàrium. Després de fer el
brindis amb un vi especiat amb una
recepta del segle XVII –recepta del
restaurant Robert de Nola–, el conseller va explicar que 25 anys mostren que “Escaldàrium s’ha consolidat, està en creixement i que
una festa no deixa de ser un àmbit
més per fer comunitat, en què tota
la ciutadania hi participa, i hem
d’acompanyar aquests espais per
fer-los créixer”.

Un record per a les dones assassinades acusades de bruixeria

Des de dimecres passat i dins 29
de setembre, el Museu Thermalia
acull l’exposició “Lo negosi de
les bruixes. El procés de Caldes
1619-1621” per conèixer el nom
de desenes de dones, calderines i
vallesanes, que van ser assassinades, torturades o empresonades
a Caldes de Montbui. Eren dones
acusades de bruixeria o heretgia

en un moment del segle XVII
en què la fam, les epidèmies, la
Inquisició i els abusos de poder
van agreujar el caràcter supersticiós de la població. Els judicis
contra les suposades bruixes
van ser la manera de trobar
culpables a les desgràcies d’una
societat castigada i marcada per
profundes desigualtats. Entre

les diferents dones acusades de
bruixeria, jutjades i executades
a Caldes hi ha Margarida Pujol,
Antònia Eulàlia Puig, Úrsula Roca,
Elisabet Rossell, Caterina David o
Maria “la Gavatxa”.
Cooltur (Turisme Cultural) i
Thermalia han treballat coordinats
per donar veu a aquest relat
històric a través de l’exposició. A
més de visites guiades dissabte
passat, s’han programat dues més
el 3 d’agost i el 7 de setembre, a les
12 h. A la narració, els documents
i les il·lustracions que ocupen la
Sala Sebastià Badia se suma el
document sonor creat per Ramon
Solé, que recrea els temors i la
penombra que envolta la història
que s’explica en aquesta exposició.
La mostra és fruit d’un treball de
recerca que treu a la llum aspectes
del passat oblidats carregats
de crueltat, explica els motius,
enumera els judicis i denuncia les
injustícies. També ajuda a entendre
topònims i llegendes locals i
recupera altres treballs previs fets
per historiadors de Caldes.
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VACANCES D’ESTIU | VIATGES

Els calderins i calderines prefereixen
la platja durant les vacances d’estiu

Els 3 destins llunyans amb
més calderins aquest estiu

Xina

La Xina, el Vietnam o Costa Rica són els destins més sol·licitats per als mesos d’estiu
Les vacances d’estiu ja són a tocar, després
d’un llarg any en què la feina o els estudis han
estat font de preocupacions, s’acosta un merescut temps de descans. Hi ha tota mena
de gustos: descans a la platja, viatges culturals, viatges exòtics, i el mes d’agost continua
sent el mes més sol·licitat per marxar de vacances. “Preferiblement a destins de platja,
com són les illes Balears i l’arxipèlag canari, tot i que els circuits per Europa són una
tendència a l’alça”, ens explica Maite Martí,
responsable de l’agència de viatges Aquae Calidae Viatges, de Caldes de Montbui.
Cada vegada, però, hi ha més gent que prefereix distribuir-se les vacances al llarg de
l’any, aprofitant ponts i dies lliures per visitar capitals europees i fer un turisme més
cultural i fins i tot gastronòmic, tot i que sobretot als mesos que comença el bon temps,
al maig, juny i juliol, hi ha hagut un augment
en la demanda dels creuers. Navegar per les
illes gregues, Itàlia, Tunísia o el mar Adriàtic són les propostes amb més èxit per fer
aquests viatges. En canvi, ens explica l’agència calderina, per als viatges de llarga distància i destins més exòtics, on es necessiten
més dies per poder conèixer millor el ter-

Vietnam

Costa Rica
Amb el bon temps, fer un creuer per les illes gregues és una de les propostes amb més èxit. > Pexels

ritori i la cultura, els països més sol·licitats
han estat la Xina, el Vietnam o Costa Rica
i la gran majoria s’han realitzat durant els
mesos de juny i juliol.
Així, doncs, podem dir que el sector turístic

manté un bon ritme de vendes, mantenint
el creixement de l’any anterior i confirmant
que molts calderins i calderines aprofiten el
temps de vacances per viatjar i agafar oxígen
per a la tornada.

vacances en pau | Acollida

L’Ajuntament rep els nens sahrauís
que passaran aquest estiu a Caldes
Ja fa 24 anys que la vila de Caldes
va rebre els primers infants procedents del Sàhara Occidental, i actualment, gràcies al programa Vacances en Pau i a Caldes Solidària,
que coordina el projecte d’acollida
a Caldes, 4 infants sahrauís podran
passar l’estiu amb 4 famílies calderines. L’objectiu del programa Vacances en Pau és que els infants
puguin sortir dels camps de refugiats, on a l’estiu estan a altes temperatures, i poder-los facilitar l’accés a una atenció sanitària general
i que puguin tenir una millor alimentació les setmanes que estan
a les cases d’acollida. Els quatre
nens acollits per famílies de Caldes
són el Lehbib, que visita la vila termal per primera vegada, l’Ahmed
i el Sidahmed, que passaran el seu
segon estiu a Caldes, i el Hamdi,
que és el tercer any que està acollit
per la mateixa família calderina.
Per la família Abad-Oller l’experiència d’acollir el Hamdi “ha estat
una experiència molt enriquidora i satisfactòria” i estan molt
contents perquè també han pogut
conèixer la família del Hamdi al
Sàhara i viure en primera persona les condicions en què es troben

ajuts | oficina local d’habitatge

Roda de premsa sobre els ajuts al pagament del lloguer. > cedida

Aquest 2019 s’han incrementat en un
15% les ajudes al lloguer d’habitatge
Els infants i les famílies d’acollida durant la rebuda a l’Ajuntament. > M. Clapers

els refugiats sahrauís. L’experiència ha estat tan bona que, com explica Montse Oller, “hem tramitat els papers perquè el Hamdi
pugui acollir-se al projecte Madrassa i pugui quedar-se a estudiar els mesos de setembre a
juny fins que acabi els estudis”.
L’Ajuntament de Caldes manté el

seu compromís amb el poble sahrauí i des de la Regidoria de Cooperació s’engeguen diverses accions
per ajudar amb la difícil situació
del poble sahrauí, que des de fa 40
anys viu en camps de refugiats. En
total, durant aquest 2019 el consistori aportarà 4.703 € destinats a la
causa del poble sahrauí.

L’oficina local d’habitatge ha tramitat 418 sol·licituds d’ajuts de lloguer; d’aquestes sol·licituds, 370 corresponen a la concessió de subvencions per al pagament de la renta de lloguer d’aquest any, un 15%
més de les sol·licituds rebudes l’any 2018, que en van ser 314. De totes
les tramitacions que ha rebut l’Oficina d’Habitatge de Caldes, 370 són
de caràcter universal o concurrència competitiva per al pagament
del lloguer d’aquest any 2019 i un 57% corresponen a la vila calderina.
La novetat més destacada d’aquest any és l’increment del límit de
l’import total del lloguer, però es manté com a subvenció màxima
el 40% del lloguer amb un màxim de 200 €. Actualment, els imports
màxims del lloguer se situen en 750 € i 900 € en el cas de les famílies nombroses.
L’oficina local d’habitatge també disposa d’un servei jurídic que assessora els usuaris davant la indefensió a l’hora d’accedir a l’habitatge.
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gastronomia | 4a Edició

Èxit rotund de la Via del Pintxo 2019
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gastronomia | cervesa termal

Els 28 establiments han servit 29.000 pintxos durant l’edició d’enguany
El dia 9 de juliol l’Associació Projecte
Mexcla’t i l’Ajuntament de Caldes van
fer el lliurament de premis del concurs
Via del Pintxo 2019. Aquesta edició, en
què han participat 28 establiments, ha
estat un èxit, tant en el nombre d’establiments participants com de públic, ja que des del 23 de maig a l’1 de
juny es van servir 29.000 pintxos. La
Faregyoza de l’Ukiyo Sushi Bar ha
estat guardonada amb el Premi Via
del Pintxo 2019, atorgat per jurat. El
seu xef i propietari, Arnau de Villasante, celebra aquest reconeixement
per “l’esforç que hem fet durant els
dies de la Via del Pintxo i la fantàstica rebuda que hem tingut dels clients”. El Premi al Pintxo Popular,
atorgat per votació popular, ha estat
per a la proposta del Balneari Termes
Victòria, el Xarrup de Salmorejo amb
ou de guatlla, pernil i brots que “ha
permès que molta gent de Caldes conegui les propostes gastronòmiques
de l’hotel” explica Pol Batlles, un dels
responsables. També ha estat premiat el Pintxo Turístic, atorgat per jurat,
al Pop Calderí del Restaurant Can J.
L’organització també ha volgut fer una
menció especial per la seva integració
social a la cafeteria l’Àgora d’Apindep i

Aigua, foc i fum, l’essència de la renovada cervesa local. > M.CLAPERS

La Calderina, la nova
cervesa de Caldes
Els guardonats durant l’entrega de premis el passat 9 de juliol. > CEDIDA

els seus Apindepops i el Rostit de l’Oncle de la Fundació Santa Susana. Carlos Martín, president de l’Associació
Projecte Mexcla’t, valora molt positivament l’edició d’aquest any, ja que “hi
han participat més establiments que
en edicions anteriors, concretament
tres, i s’han servit 6.000 pintxos més,
tenint en compte que hi ha hagut un

dia menys que a l’edició anterior”.
Durant el lliurament de premis també
es va procedir a sortejar, entre els tastadors que van omplir correctament
les butlletes, 5 sopars al restaurant
guanyador de l’edició d’enguany, un
cap de setmana a Donosti, un lot de
productes calderins i un curs de cuina
a l’Aula Culinària del Vallès.

Després d’un primer intent d’iniciar el projecte d’una cervesa
calderina l’any 2012, enguany, i dins el marc de l’Escaldàrium,
s’ha presentat La Calderina, una nova cervesa termal amb
algunes variants tècniques respecte la primera proposta.
Les cerveseria Art Cervesers i La Pirata són els responsables d’aquest projecte cerveser que treballen per incorporar
en les seves receptes ingredients de proximitat i representatius del territori. Art Cervesers i La Pirata han volgut plasmar l’essència de l’aigua termal de Caldes: Aigua, Foc i Fum
a la Calderina, una cervesa amb un color daurat, més lleugera i refrescant, amb un toc fumat al seu aroma i una bona
retenció d’escuma. D’aquesta primera edició s’han elaborat
2.000 litres de La Calderina.
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SELECTIVITAT | QUALIFICACIONS

Maria Carner i Alba Marcos, les calderines
amb la nota més alta de les PAU 2019

L’
Isidre Pineda, Maite Martín, Núria Carné i Carme Germà, amb el cartell. > M. CLAPERS

5a Festa de la Botifarra
Caldes viurà dissabte a la tarda la cinquena edició de la Festa de la Botifarra Termal. Després de la Via del Pintxo i les Jornades Gastronòmiques
de les Cireres, ara és el torn de les xarcuteries i carnisseries. Les botigues
de Caldes associades a la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes
(UCIC) i Caldes Centre Comercial ofereixen un tiquet amb cada compra
d’un dels seus productes. Es tracta d’un tiquet per accedir a l’àrea de jocs
infantils del dia de la festa i aconseguir botifarres per 2 € (sense tiquet, 4
€), i gelats al Caffè Iseo per 0,50 €. D’aquesta manera es vol dinamitzar
el comerç local i que la gent compri a la vila. Aquest dissabte, el programa d’activitats inclou una actuació castellera a les 18 h, a la pl. Moreu, els
jocs infantils de 18 a 20 h a l’av. Pi i Margall, i els gelats al Caffè Iseo fins a
acabar existències. A partir de les 20 h hi haurà quatre punts de barbacoa per cuinar les 2.700 botifarres acompanyades de 225 quilos de mongetes de denominació d’origen, cuites amb aigua termal i amb foc de llenya.
Tot això amenitzat amb música dels anys 80 i 90 a càrrec del DJ Soko.

alumna del l’INS Manolo Hugué Maria
Carner, i l’alumna de
l’Escola Pia Alba Marcos són les estudiants
calderines amb la nota més alta de
les proves PAU d’aquest 2019, que es
van celebrar el 12, 13 i 14 de juny. Amb
una qualificació de 8,8, Maria Carner
ha obtingut una nota mitjana d’accés a la universitat de 13,12 sobre 14
punts de màxima qualificació i l’Alba,
una mitjana d’accés de 13,002 amb
un 8,9 de nota mitjana dels exàmens
de selectivitat. Les dues estudiants
coincideixen en la importància
d’una bona preparació dels exàmens
“en general, els exàmens no són
difícils, la dificultat està en preparar-los, ja que has d’assimilar
molt bé el temari de tot el curs”
explica Maria. Per a l’Alba, alumna
de l’Escola Pia, “els exàmens de les
PAU no són difícils, de fet, no apareixen exercicis que no s’hagin explicat prèviament a classe durant
els dos anys de batxillerat. Sí que
és cert que cal estar el màxim de
concentrat durant l’hora i mitja
que dura cada examen per poder
donar el millor de tu”.

La Maria i l’Alba han estat les alumnes de la vila amb la nota més alta.> CEDIDES

Les dues alumnes es decanten per
estudis vinculats amb la salut, la
Maria, gràcies a la bona nota que
ha obtingut, estudiarà medicina a
la Universitat de Barcelona “sempre he tingut molt clar que volia
estudiar medicina i per això durant tots aquests anys he treballat molt dur per poder arribar a
la nota d’accés i fer-ho possible”.

D’altra banda, l’Alba començarà un
grau de Ciències Biomèdiques a la
UB, motivada per la seva inquietud
en entendre l’estructura i el mecanisme del cos humà i aplicar tots
aquests coneixements a la salut, ja
que “sento que encaixo a laboratoris de diagnòstic i dins de la indústria farmacèutica. El meu propòsit és millorar la salut pública”.
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Prioritzem
les polítiques
d’habitatge

25 Anys d’un
Escaldàrium de
tots i totes

L’Escaldàrium,
un model
a seguir

No a la llei
Aragonès

El més barat ens
pot costar molt car

D

es de l’Ajuntament
seguim treballant
i desenvolupant la
nostra estratègia en
habitatge basada en
dues grans branques, d’una banda
el dret a l’habitatge i de l’altra, l’accés a l’habitatge.
En el primer cas, mantenim i augmentem la línia d’ajudes amb subvencions al lloguer (750 € en general i fins a 900 € en famílies
nombroses) tant universal com per
urgència. Val a dir que en el que
va d’any ja se n’han tramitat 418.
També continuem amb les subvencions per a la rehabilitació d’habitatges i mantenim l’assessorament
jurídic en qüestions relacionades
amb les hipoteques i els lloguers.
En el segon cas, ja hem engegat
l’encàrrec del projecte executiu de
la nova promoció d’habitatge de lloguer social per a joves que farem
al Molí d’en Ral (carrer Molí) i del
qual s’esperen entre uns 12 i 14 habitatges. La primavera passada ja
vam presentar l’avantprojecte, així,
doncs, la maquinària administrativa ja va avançant.
També presentem una novetat
en aquest punt, són els microcrèdits d’accés a un lloguer que oferirem des de l’Ajuntament. És una
mesura orientada a totes aquelles
persones que no puguin fer front
a l’entrada –el que coneixem com
la fiança– per poder accedir a un
pis, però que sí que poden pagar el
lloguer mensual. Aquest microcrèdit municipal tindrà interès 0, no
es necessitarà aval i anirà des dels
500 € fins als 3.000 €.
I finalment, hem anunciat l’inici
d’un nou projecte per impulsar habitatge en cessió d’ús cooperatiu en
un terreny municipal. Serà darrere
l’Ajuntament, al costat de la plaça
de l’Onze de Setembre i s’espera obtenir-ne entre 16 i 18 habitatges. La iniciativa culminarà el cercle d’accés a l’habitatge amb una
nova mesura que posicionaria Caldes com a referent en aquesta matèria, en un moment en què cal prioritzar les polítiques d’habitatge.

E

nguany s’han celebrat 25 anys de l’Escaldàrium. Potser la
festa més carismàtica de la nostra vila
que ha vist com any rere any guanyava popularitat i seguiment, essent sempre tot un èxit.
L’estim de Caldes a l’Escaldàrium
no es pot negar, cada cop són més
les entitats que s’hi volen sumar
a la programació preparant amb
dedicació actes, fins i tot una
setmana abans. I és que la festa del
foc i l’aigua impregna el nostre poble
d’aires de festa d’estiu, sent referent
a tota la comarca i més enllà.
Enguany s’ha tornat a la plaça del
Lleó, s’ha donat a la benvinguda a
l’Hidra i hem pogut viure potser,
l’Escaldàrium més espectacular.
I tot això no hauria estat possible
sense la feina incansable durant
tot l’any de la colla del Ball de
Diables de Caldes i els Bombers
de Caldes.
Lamentablement, no tot podia
sortir rodó i abans que la festa
acabés i l’organització pogués
cloure la festa com es mereixen.
Des del balcó de l’Ajuntament es
va treure una estelada gegant
que va envair el focus d’atenciói
cobrir la bona part de la plaça. Un
cop més tots i totes aquelles que
no creiem en l’independentisme,
vàrem veure com certes entitats
i partits, varen voler acaparar
l’atenció polititzant una festa
popular de totes i tots. Però també
aquells i aquelles qui potser també
combreguen amb aquestes idees
però entenen la neutralitat d’una
festa popular que és d’essència
apolítica. Per desgràcia no és la
primera vegada que des del govern
es permeten aquests gestos, però
esperem que sigui l’última. No
perquè no puguin creure en el
que vulguin, sinó perquè deuen
governar per a tots i totes les
vilatanes de Caldes.
Nosaltres, seguirem gaudint del
foc, de l’aigua i de les activitats
que organitza l’Escaldàrium, que
creiem és la millor forma de posarlo en valor.

P

rimer de tot, volem
felicitar el Ball de Diables i els Bombers
Voluntaris de Caldes
de Montbui (com a
organitzadors) i la resta d’entitats
col·laboradores, per aconseguir,
un any més, que la XXV edició de
l’Escaldàrium hagi estat un èxit rotund, convertint-la una mica més
en la festa més representativa de
la cultura calderina.
L’Escaldàrium no només és un acte
d’una hora llarga. Va acompanyat
de diferents i interessants exposicions als museus i rutes per senders
que promouen la nostra història,
activitats infantils, gegants, bastoners, castellers, corals, sardanes,
gastronomia, teatre... És a dir, cultura popular en estat pur.
Des de Junts, creiem que la promoció, gestió i difusió de la cultura és
clau en qualsevol societat. En conseqüència, cal que les administracions siguin actors principals i actius
en aquest terreny. L’Escaldàrium
és un exemple molt interessant, ja
que les entitats fan un esforç titànic per dur-lo a terme i el consistori també en forma part directament (organitzant diferents actes) i
indirectament (amb finançament).
Aquesta simbiosi entre entitats
i Ajuntament, de difícil equilibri
però de resultats positius, cal extrapolar-lo a altres camps. Ens referim a centres culturals, educatius
i servei a les entitats. El consistori no només n’ha de recolzar econòmicament el funcionament, sinó
que ha de ser actiu per generar coneixement, difondre la història, i
proposar actes amb un criteri cultural definit.
I des de Junts estem treballant per
avançar i concretar la nostra proposta per tal d’ajudar a establir
aquest criteri cultural municipal.

E

ls darrers anys la privatització dels serveis de titularitat pública s’ha accelerat
i ha afectat seriosament la qualitat de serveis tan essencials com la sanitat, l’educació o
l’atenció social, entre molts d’altres.
No és cap casualitat que siguin serveis que en moltes ocasions s’ocupen
de treballs de cura, d’envelliment i
dependència, treballs que són necessaris per al desenvolupament de la
vida i que solen ser intensius en mà
d’obra i amb plantilles altament feminitzades i precaritzades.
Els successius Governs de la Generalitat han anat regulant la possibilitat que aquests serveis siguin
privatitzats amb unes polítiques
injustificables des del punt de vista
del bé comú. La llei Aragonès n’és
un exemple paradigmàtic. Introduir clàusules socials, ambientals o de
gènere en la contractació administrativa és necessari, però no serveix
de res sense blindar prèviament determinats serveis a la gestió directa.
Aquesta llei no només permetrà
consolidar les privatitzacions ja
existents, sinó que a més en permetrà de noves, establint com han
de ser via contractació administrativa, fet que comporta necessàriament l’obtenció d’un benefici econòmic directe o indirecte a favor
de la concessionària.
En definitiva, la llei regula com les
empreses han de fer negoci amb
els nostres drets fomentant la desigualtat en l’accés als serveis, la
competitivitat entre empreses que
va directament lligada a la rebaixa
de la qualitat del servei i la precarització de les condicions laborals
de les treballadores.
Per tot això, des de la CUP Caldes
fem la proposta següent al nostre
Ajuntament:
Rebutjar el projecte de llei de contractes de serveis a les persones.
Defensar els serveis 100% públics
com a motor d’activació econòmica
i com la única via per garantir drets
de caràcter universal.
No externalitzar cap servei actualment municipalitzat per tal d’assegurar les condicions laborals de les treballadores i el correcte funcionament
d’uns serveis públics de qualitat.
Implementar un servei de control i
seguiment de la qualitat dels serveis
gestionats de forma indirecta en base
als indicadors que van fer considerar
l’oferta com la més avantatjosa.

A

questa última setmana hem pogut
veure que s’ha
hagut d’apuntalar
gran part de la segona planta del nou aparcament del
Sindicat.Hem pogut veure diverses
filtracions d’aigua que provoquen
humitats en l’estructura. Actualment l’empresa constructora encara no ha presentat la certificació
final d’obra, per tant, des del nostre grup demanem al govern local
que estigui a l’altura i demani el
màxim de garanties a l’empresa,
que es faci un màxim control i una
inspecció rigorosa per part dels
tècnics i responsables de l’obra des
de l’Ajuntament per fer front als
desperfectes que estan sorgint a
poc temps de la seva inauguració i,
si escau, demanar responsabilitats.
Sobre els desperfectes que hem
pogut observar aquests últims
dies, entenem que cal aclarir,
principalment, si aquestes humitats han estat causades per la pluja
dels últims dies, o si aquests tipus
de filtracions apareixen perquè la
paret en qüestió està en un terreny on no s’ha fet un bon sistema
de drenatge. Són dues qüestions
diferents, però, en tot cas han de
ser assumides per l’empresa constructora abans que s’inici el periode de garantia. Cal ser molt rigorosos, ja que pot afectar greument la
seguretat de les persones usuàries
d’aquest edifici públic.
Cal recordar que és una obra que
els seus inicis ja va ser mal plantejada, que això fins i tot va comportar la renúncia de l’empresa constructora (Vías y Construcciones)
per discrepància envers la viabilitat del projecte i això va obligar a
repetir el procés d’adjudicació. La
segona empresa, Romero Gamero, va presentar l’oferta més econòmica, per sota del 23% del preu
inicial de licitació, i de vegades el
més barat ens pot costar molt car.
Aquesta obra ens ha costat molts
diners a tots els calderins i calderines, cal un control mes rigorós des
de l’administració local.
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Crònica d’un dia
més (0 menys)
> Domènec Sánchez Riera

El repte, avui, per al que això escriu es fer-ho, si pot, atractiu,
però sense dir, per raons òbvies,
ni el nom de l’organitzador ni el
lloc on vam anar ahir una colla
de calderins, altrament el que en
diem un col·lectiu.
A quarts de vuit del matí els
viatgers érem al “Tint”, si bé no
tots, quasi tots ben puntuals;
alguns es deurien “despistar”, ja
que després d’una bona estona
d’esperar, vam decidir marxar
sense que aquests ens poguessin
acompanyar.
La visita es feia a una important
factoria alimentària, i el lloc,
cap a ponent, on els romans del
segle I abans de Crist van fundar
aquest poble vetust, al qual van
batejar com a Iesso, que res té a
veure amb el nostre guix ni amb
el castellà “yeso”.
Tot el poble treballa per a la citada factoria: pares, fills, nets i
fins i tot la tia; no saben el que es
l’atur, ja que aquesta dona feina
a 4.000 treballadors directes i
10.000 d’indirectes; de la facturació no en parlo, ja que no m’hi
caben els zeros; és tan gran tot
allò que per veure-ho tot de cap

a peus, apart de destrossar-te’ls,
t’hi hauries d’estar fins les tantes.
De la visita turística ensems de
les esglésies se’n va encarregar la
senyora Blanca, que amablement
ens portava per llocs ombrívols i
a la vegada emblemàtics, sense
precisar prismàtics. A destacar
que en aquest poble de 8.000 habitants el 51% es forà, de diverses ètnies, això fa que dia sí, dia
també, es facin festes al carrer.
Els cultes a les esglésies són tant
per a cristians com per a ortodoxos ja que ambdues creences són
filles del mateix tronc.
A l’hora de dinar, la festa es va
completar en un menjador ben
equipat i molt ben organitzat;
era fresc i alhora confortable; el
tracte, amable; les viandes feien
honor a la convidada ja que, com
que la firma tracta amb aliments,
ens havien de deixar contents.
La tornada a l’autocar va ser
digna d’una festa, vam començar amb dolços cants festosos
per passar als acudits, que van
anar pujant de to i en què es va
confirmar que els homes s’emporten la fama però les dones
carden la llana...
Al ser un grup heterogeni, no tothom té el mateix geni; va ser una
sortida diríem que afortunada,
amb bon humor i gustosa com
ho va ser (eh, nois?) la mateixa
cansalada; així, doncs, i a l’espera d’un altra trobada, m’acomiado
de tots amb una forta encaixada.

Ruta Lawrence
amb canícula
> Joaquim Campistron
La del diumenge 30 de juny ha sigut
una de les més divertides i amb un
grapat de comparacions amb fets
i tics de la història local d’abans i
d’ara. A més, ha comptat amb la novetat de la presència, per primera vegada, del pare del Pol. Des de fa poc,
la Ruta George Lawrence col·labora
amb el Proyecto Pol i, per això, el
Toni ha vingut a exposar als participants d’aquesta ruta, la 31a, en què
consisteix aquest projecte.
Vam partir de la idea central de la
recuperació de la memòria històrica d’un il·lustre calderí d’adopció que
va ser maliciosament ignorat per la
seva disidència i que fruit de la cerca
històrica per tal de recuperar la seva
biografia i valors, de retruc, va veure
la llum un altre que també va ser víctima del rebuig d’una part de la societat local pel fet d’anar contra corrent. Així, trobem dos personatges
fins fa poc desconeguts, que tot i la
seva frontal discrepància ideològica, es respectaven i eren molt bons
amics. I és que tot i que no eren perfectes, eren honestos, i amb això n’hi
havia prou perquè donessin la cara
l’un per l’altre. Em refereixo al prolífic missioner evangèlic gal·lès George
Lawrence i al republicà, cofundador

i impulsor del Centre Democràtic
Josep Serracant Grañé. Aquesta
amistat és tot un exemple a imitar
per la societat calderina, tan sobrada de capelletes i postureig, fins i tot
en l’ajuda humanitària.
Després, vam veure com n’ha sigut
de cabdal la Inquisició per deixar
imprès en les ments el concepte del
pensament únic (el seu, és clar), un
fet del qual ni les constitucions liberals de l’Estat s’han pogut desempallegar, ja que interessava als poderosos lligar la religió amb la identitat
sociocultural i nacional del país. Se
n’escapa la del 1931, la de la 2a República. La de la 1a República també és
digna de ser tinguda en aquest sentit, però no va arribar a ser ni promulgada; i la de la segona, entre que
va durar poc i que va ser proscrita
pel règim dictatorial posterior que
la va destrossar, no va poder arribar
ni a l’adolescència.
Seguidament, ens vam assabentar
per on, com i quan va entrar l’evangeli (bones notícies) als diferents
llocs de l’Estat, i de com Lawrence
va ser un dels que el va portar a les
nostres terres. Ens hem de situar al
segle XIX, i relacionar-lo amb convulsió, fort enfrontament ideològic i social, tres guerres civils, fam i analfabetisme encrostats. A continuació,
vam passar a contextualitzar històricament i ideològica el moviment
de renovació espiritual al qual pertanyia el missioner. Pel que fa a la Gran
Bretanya, hem de pensar en revolució industrial, explotació dels obrers,

colonialisme, reina Victòria, Charles
Dickens amb el seu Oliver Twist i moviment de ruptura al si de la religió
anglicana com a conseqüència de la
lectura directa de la Bíblia per part
de molts dels seus membres. També
de l’arribada de Lawrence a Caldes
per primera vegada, el 1873, i què el
va moure a fer-ho, desfent la llegenda urbana que va córrer durant molts
anys, i que tot i trobar el document de
l’època que ho acredita, encara hi ha
qui s’entesta a ignorar-lo (típic de l’enveja). I com va trobar la vila? Déu n’hi
do. Hem de pensar en pobresa, atacs
carlins, males collites, epidèmies, por,
sotmetiment cec a la religió i l’obscurantisme, escolarització molt deficitària, clara disparitat ideològica social, fort enfrontament a l’Ajuntament
entre bàndols polítics diferents...
Fent la ruta, hom pot trobar-se amb
situacions xocants, i fins i tot grotesques, tot i que també –encara sort–
n’hi ha d’agradables. D’aquestes, és
remarcable la d’una iaia andalusa
que fa la tira d’anys que és de Caldes, i que, davant d’un dels locals on
hi va haver l’escola que Lawrence va
fundar, ens va regalar una cançó que
ha compost ella mateixa. L’altre encontre agradable, davant del Centru,
va ser amb l’Edilbert, fill de l’Antoni
Comas, que va ser el primer a treure
de l’oblit per als calderins la figura de
“míster Lawrence”, a través d’informació oral, publicada al Montbui de
Festa Major de 1977. Un altre exemple de noble interès, professionalitat
i amplitut de mires.
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Exposició efímera “Cauen les venes dels ulls”
Dins el marc de les celebracions del Dia Internacional
de l’Orgull LGTBI, l’Espai Jove El Toc va acollir el dia 5
de juliol una exposició efímera titulada “Cauen les venes
dels ulls”. La Carmen, protagonista d’aquesta mostra,
reivindica l’existència d’altres formes de gènere més
enllà de la masculina o femenina en busca de la llibertat
més enllà de les etiquetes que ens dona el llenguatge. El

Marta Puigdueta

Pau Vallvé serà el 26 de juliol a
Caldes de Montbui en el marc
del Festival Molí de l’Escolp.
El barceloní tocarà en aquesta
quarta edició precedit de Donallop, el conjunt de minimalisme
pop, format pels mallorquins
Pere Bestard i Joana Pol. Vallvé
arriba a la vila termal amb més
de 20 anys sobre els escenaris i
preparat per presentar el seu
últim treball “Life vest under
your seat”.

recorregut artístic i col·loqui sobre la sexualitat no binària van anar a càrrec d’Acció Filigrana per la diversitat
afectiva, sexual i de gènere. Aquesta mostra es va dedicar al + del moviment LGTBI+, que simbolitza l’oportunitat de no sentir-se home, ni dona, ni lesbiana, ni gay, ni
transexual, ni bisexual ni intersexual. És la llibertat de
ser més enllà de les opcions que ens dona el llenguatge.

ENTREVISTA | MOLÍ DE L’ESCLOP

Pau Vallvé: “Sempre dic que
la meva música és trista,
avorrida i introspectiva”
El cantautor barceloní serà un dels plats forts de la quarta edició del Festival Molí de l’Esclop
CONCERTS

- Com és participar en una iniciativa com el Festival Molí de l’Esclop de Caldes?
Doncs tot un luxe, la veritat. Havia
sentit a parlar i molt bé del festival
a través d’altres artistes, és conegut
per l’entorn i el bon ambient. Així
que serà una passada poder-hi actuar, i més compartint cartell amb
uns bons amics com els Mishima.
-Què n’opines del fet que el festival
maridi artistes consolidats amb
grups emergents i músics locals?
Em sembla la fórmula ideal, ja que
els veterans aporten més públic i
els emergents tenen la sang jove,
que és tan necessària. I si ho
rematem amb un trampolí per als
artistes locals, ja em trec el barret.

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

- El 26 de juliol, actuaràs en un
doble concert, et precedirà el
duet Donallop. Què et sembla
aquest binomi?
Una oportunitat de retrobament.
Perquè el duet, format Pere Bestard i Joana Pol, ja em van fer de
taloners fa anys a Mallorca, fins i
tot vaig dormir a casa seva!
-Què ha d’esperar de tu algú que
no t’hagi sentit mai?
La meva música és una espècie de
dietari personal, inventar històries no està fet per a mi. De manera que parlo del que em passa i
acabo fent cançons més aviat d’autor. Així, doncs, qui vingui al concert trobarà les meves vivències
convertides en cançó contextualitzades. És a dir, que abans de cada
peça faré una introducció, tipus
cantautor, però amb una banda.
-Diuen que fas cançons tristes…
Jo sempre defineixo la meva música com a trista, avorrida i introspectiva, de caire personal.
M’autoboicotejo. Les meves lletres sempre parlen del patiment
en profunditat, sigui per donar-li
protagonisme o bé per buscar la
manera de tirar endavant. De totes

DS 20 juliol
22.30 h · GERARD QUINTANA
21 H · THE BIRD YELLOW
El cantautor en una de les imatges promocionals en què deixa entreveure la seva essència introspectiva. > A. REY

maneres, són temes que rasquen a
dins i que acaben fent la funció de
catarsi. I, últimament, busquen celebrar la vida.
-Les teves actuacions solen ser
‘in crescendo’.
Sí. Sempre començo amb el context de la història que explica cada
cançó i, després, sona la música.
Primer només la veu i la guitarra,
però a mesura que es desplega la
cançó puja de potència i culmina
amb una explosió elèctrica rock.
- Qui t’acompanya?
Som un trienni explosiu. Un bateria
que ve del món hardcore, un baixista molt elèctric i un cantautor.

- El divendres del concert presentaràs el teu últim treball,
“Life vest under your seat”. Com
el definiries?
La diferència entre aquest disc i els
anteriors és que és una mica més
feliç que la resta, tot i que els altres no és que fossin massa alegres.

- Coneixies Caldes de Montbui?
Seré sincer, no hi he estat mai, així
que serà una oportunitat per descobrir el poble, en un entorn sorpresa però immillorable, pel que
m’ha arribat. A més, hi faré l’últim
concert de la temporada, abans de
l’aturada d’estiu.

-Per què creus que ara les teves
cançons són lleugerament més
positives?
Els últims dos anys les persones
del meu entorn han passat per
moments delicats, mals moments.
M’ha tocat ser aquella persona que
anima i he hagut de buscar solucions. Suposo que aquesta positivitat s’ha filtrat a les cançons.

El 26 de juliol a les 21 h, el barceloní
presentarà el seu últim disc i també
repassarà les cançons més destacades de la seva discografia anterior.
Ho farà acompanyat de Darío Vuelta
(baix i samplers) i de Víctor Garcia
(bateria). En definitiva, oferirà un
directe explosiu, elèctric i, alhora,
introspectiu, genuïnament Vallvé.

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

DS 27 juliol
22.30 h · MISHIMA
21 H · ANDREA MIR
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Laura Puigdueta, campiona del món d’hoquei patins als World Roller Games
La selecció espanyola femenina d’hoquei patins es va
proclamar aquest diumenge passat campiona del món per
tercera vegada consecutiva i setena de la seva història. Les
jugadores dirigides per Ricard Ares van derrotar per 8-5
l’Argentina a la final disputada al Palau Blaugrana. El conjunt
espanyol va anar per davant al llarg de tot l’enfrontament, tot
i que les sud-americanes van arribar a empatar el marcador

Albert San Andrés

L

a muntanya sempre ha
simbolitzat un món espiritual per als pobles
al llarg de la història.
Un centre diví que per a
moltes tradicions ha significat el punt
de trobada entre el cel i la terra i que
s’eleva fins a la divinitat per aproximar-la als mortals. Avui, segueix envoltada d’una aura de misteri, tot i que
amb un registre diferent, que ens serveix per escapar-nos de la rutina diària
i establir un fort vincle amb la natura.
Si a més d’això ho lliguem tot amb
una causa solidària, farem de la muntanya una peça molt important –més
encara– d’una societat moderna i eminentment urbana.
Segurament els motius més metafísics tenen poc a veure amb l’objectiu de la primera Caminada Nocturna de Caldes, organitzada pel Centre
Excursionista (CECMO), però el noble
objectiu de recollir fons per a la Creu
Roja avui dia potser supera qualsevol causa anterior i més filosòfica, i
té un impacte directe en les activitats
d’aquesta associació.
El CECMO va posar a l’abast de
la Creu Roja el seu savoir faire pel que
fa a suport logístic i experiència per a
una primera edició d’una marxa que va
recórrer els entorns històrics i naturals de Caldes. Mantenir les activitats
socials de l’organització va ser l’objectiu principal d’una caminada que aspira a convertir-se en tradició.
Un total de 132 participants, entre
preinscripcions i inscripcions d’última
hora, van citar-se a la plaça U d’octubre al voltant de les 20:30 h del vespre.
El preu de la inscripció va ser simbòlic, amb només set euros de participació i el regal per part de l’organització
d’un número per al sorteig de l’or de
la Creu Roja –valorat en cinc euros–
d’aquest 18 de juliol i un bidó d’aigua
per als 100 primers inscrits.
Un xàfec a l’inici no va ser capaç
de frenar la centena d’intrèpids inscrits en la prova, que va partir a l’hora convinguda, en un format de caminada grupal, que en tot moment va ser
acompanyada pels membres del cos de
protecció civil.
La calor de la jornada –revifada per
la humitat després de la pluja– va ser
la tònica durant els 10 km de recorregut, que en els seus primers compassos
va pujar al poblat iber de la Torre Roja,
per enfilar cap al Collet del Català, per
senders de fàcil accés i encara amb la
llum del dia. L’aigua i la fruita de l’avituallament del Collet van reposar les forces dels participants, que van tornar per
pista forestal cap a la vila, on van trobar-se un nou avituallament preparat
pels voluntaris de la Creu Roja i ofert
per entitats col·laboradores, al mateix
punt de sortida de tres hores abans.

en diverses ocasions. Berta Busquets, Marta Piquero i
Maria Sanjurjo van marcar per partida doble mentre que
Laura Puigdueta i Sara Lola van anotar els altres dos gols
del combinat espanyol. La jugadora de l’Hoquei Club Palau,
Laura Puigdueta, va liderar el pas a la final gràcies als seus
3 gols contra Itàlia durant la semifinal celebrada divendres,
12 de juliol.

CAMINADA | CECMO

La muntanya, un espai
per a la solidaritat
El Centre Excursionista Caldes de Montbui va organitzar la primera edició de la Caminada
Nocturna, pels entorns històrics i naturals de la vila, a benefici de la Creu Roja

El Molí de l’Esclop, la muralla i el pont romànic van ser part del camí. A sota, els participants a la plaça U d’octubre, abans de la sortida. > Cedides CECMO

“Valorem molt positivament
aquesta primera experiència
conjunta, amb ganes de
millorar-la per a pròximes
edicions, cercant dates
menys caloroses i buscant
recorreguts que puguin
satisfer més participants”
Joan Soler,
secretari del CECMO

“Tant des del CECMO com
des de la Creu Roja valorem molt
positivament aquesta primera
experiència conjunta, amb ganes
de millorar-la per a pròximes
edicions, potser cercant dates
menys caloroses i, evidentment,
sempre buscant recorreguts
que puguin satisfer més participants” ha explicat a aquest mitjà
Joan Soler, secretari del Centre Excursionista, que també va valorar
aquesta primera edició: “Tot i que

sent el primer any considerem
els 132 inscrits com a una bona
participació, aspirem a augmentar-la el 2020”.
La muntanya, doncs, retorna
una vegada més aquest misticisme
en forma solidària i desinteressada a un esser humà que segueix
necessitant els seus serveis, encara que la modernitat i la tecnologia vulguin acabar amb l’aura espiritual d’un dels pilars bàsics de
la humanitat: la natura.

Del 16 de juliol al 03 de setembre de 2019

cn caldes | instal·lacions

Es renova la Sala
de Fitnes al CEM
Les Cremades
El complex esportiu amplia les instal·lacions
amb una sala de 130 m² amb màquines de
pes lliure i una nova sala de ‘cycling indoor’

La nova sala de ‘cycling indoor’ una de les novetats més atractives. > M. CLAPERS

La Sala de Màquines del Complex Esportiu Municipal Les Cremades
ha estat recentment reformada amb la millora de l’espai on es realitzen les activitats de cardio i musculació. El CN Caldes, empresa que
gestiona el CEM Les Cremades, ha actualitzat i modernitzat tecnològicament les seves instal·lacions adquirint les últimes tendències del
sector. Aquesta reforma ha suposat l’eliminació de les antigues pistes d’esquaix i utilitzar els 130 m2 per posar-hi tota la maquinària de
pes lliure per aportar als usuaris més comoditat a l’hora de fer aquesta disciplina. Així, queden 420 m² per a la nova sala de fitnes, amb 22
màquines renovades de cardio (cintes, bicicletes, el·líptiques, steps i
rems) amb connexió a internet i orientades a la riera. Una de les novetats més atractives és la nova sala tancada de cycling, amb 30 bicicletes noves que incorporen fre magnètic, ordinador de ritme, potència, resistència i pulsacions. També permet fer les classes virtuals,
sense la necessitat que hi hagi el monitor, en què l’assistent virtual
marca a l’usuari el seguiment de la sessió, permetent que qui no pugui
assistir a les classes dirigides pugui gaudir igualment de l’activitat.
Aquesta reforma també ha permès canviar tot el terra de la nova sala
de fitnes, el nou té més amortiment i és flexible per la qual cosa aporta comoditat a l’usuari, i també s’ha pogut canviar tota la il·luminació
actualitzant-la amb leds.

ESPORTS | 13

calderí / #52

natació | rússia

Bons resultats per a Ainhoa Campabadal
al Campionat Europeu Júnior de Kazan
La nedadora del Club Natació
Caldes Ainhoa Campabadal va
obtenir l’11è lloc a les semifinals
del Campionat d’Europa Júnior
de natació a Kazan (Rússia) en
què a la prova dels 100 lliures va
fer una millor marca personal de
56:16, a només 2 dècimes de la
final europea, va aconseguir rebaixar la marca de les semifinals.
També va participar al relleu
4x100 lliures femení amb les nedadores Txell Domenech, Carla
Lanza i Carmen Weiler. L’Ainhoa
va realitzar la seva posta del relleu i van finalitzar al 9è lloc de
la classificació general d’aquesta prova a només 2 dècimes de
la final. Durant la última jornada del Campionat d’Europa Júnior de natació a Kazan la nadadora del club calderí va quedar en
quarta posició en el relleu llarg
de 4x200 lliures amb una millor marca personal de 2:00:04,

Campabadal durant una de les proves del Campionat Europeu. > cedida

nedat a la tercera posta del relleu
d’Espanya. El relleu estava format per Paula Juste, Alba Herrero, Laura García i Ainhoa Campabadal. Amb aquesta última prova,

Natació | catalunya

10 medalles per al CN
Caldes al Campionat de
Catalunya Júnior
Aquest cap de setmana ha finalitzat el Campionat de Catalunya Júnior i els nedadors
i nedadores de l’equip del CN Caldes han
aconseguit 10 medalles. Ainhoa Campabadal, Campiona de Catalunya a la prova de 50,
400, 100 i 200 lliures. Marc Gonzalez, Campió
de Catalunya en 200 metres estils. Alba Garcia es va proclamar sotscampiona de Catalunya a la prova dels 200 esquena. Alba García
Campiona de Catalunya en 50 esquena. Marc
Gonzàlez, Campió de Catalunya en 400 estils
amb millor marca personal i 4a posició en
200 papallona. Durant l’última jornada Alba
García va quedar Campiona de Catalunya als
100 esquena i Marc Gonzalez que es va classificar a la 4a posició als 200 braça.

la nedadora calderina dona per finalitzat el segon europeu júnior
de la seva carrera esportiva, i ha
aconseguit els seus objectius en
aquesta temporada 2018/19.
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ACTES ESCALDÀRIUM

del 16 de juliol al 02 de setembre del 2019
EXPOSICIÓ
‘Pedrolo, més enllà dels límits’
Fins al 31 de juliol.
Exposició itinerant a les
biblioteques públiques. Amb
motiu de la commemoració de
l’Any Manuel de Pedrolo el 2018,
celebrant els 100 anys des del
seu naixement.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes
“Lo negoci de les bruixes”.
Els anys de les bruixes. El
Procés de Caldes 1619-1621.
Fins al 29 de setembre.Exposició
commemorativa dels 400 anys
dels processos de bruixeria a
Caldes de Montbui.
Lloc i org.: Museu Thermalia

juliol

DImecres 17

08 h · CAMINADA
A La Font dels Enamorats
Sortida: Les Cases dels Mestres
Organitza: Caminades de L’Esplai

DIjous 18
20 h · ACTE PRESOS
POLÍTICS
Música per la llibertat dels
presos polítics
Lloc: plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes

DIvendres 19
09 h · REVISIÓ ITV
CICLOMOTORS I VEHÍCLES
AGRÍCOLES
Lloc: Torre Marimon
Organitza: Departament Agrícola
de la Generalitat de Catalunya
21 h · FESTIVAL DE MÚSICA
DEL MOLÍ DE L’ESCLOP
Concert de La Folie
Lloc: Molí de l’Esclop
Organitza: Festival Molí de
l’Esclop Caldes de Montbui i
Ajuntament de Caldes
Col·labora: Generalitat de
Catalunya i Cervesa Moritz

22 h · PROJECCIONS
A LA FRESCA
‘Vignemale, 60 anys després’
presentat per Jordi Pons.
Lloc: jardí del TOC
Organitza: CECMO
Col·labora: Ajuntament de Caldes
de Montbui i FEC
22.30 h · FESTIVAL DE
MÚSICA DEL MOLÍ DE
L’ESCLOP
Concert d’Àfrica i Isma Pérez
Lloc: Molí de l’Esclop
Organitza: Festival Molí de
l’Esclop Caldes de Montbui i
Ajuntament de Caldes
Col·labora: Generalitat de
Catalunya i Cervesa Moritz

DIssabte 20
CAPVUITÀRIUM
Activitat física dirigida, vermut i
dinar popular. Més informació a
l’Instagram del Molí d’en Ral
(@ateneucaldes).
Lloc: Ateneu Molí d’en Ral
Organitza: Ateneu Molí d’en Ral
18 h · FIRA DE LA
BOTIFARRA TERMAL
Lloc: avinguda Pi i Margall
Organitza: UCIC
18 h · CASTELLERS
Actuació dels Escaldats amb
motiu de la Diada de la Bolera,
amb la participació de les colles
dels Picapolls de la Gavarresa i els
nyerros de la Plana.
Lloc: Caldes de Montbui
18 h · TEATRE
“Bojos pel futbol” amb el Grup
Germanor i “Visita al ginecòleg”
amb el Grup Alegria
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: L’Esplai
21 h · FESTIVAL DE MÚSICA
DEL MOLÍ DE L’ESCLOP
Concert de The Bird Yellow
Lloc: Molí de l’Esclop
Organitza: Festival Molí de
l’Esclop Caldes de Montbui i
Ajuntament de Caldes
de Montbui
Col·labora: Generalitat de
Catalunya i Cervesa Moritz

22.30 h · FESTIVAL DE
MÚSICA DEL MOLÍ DE
L’ESCLOP
Concert de Gerard Quintana
Lloc: Molí de l’Esclop
Organitza: Festival Molí de
l’Esclop Caldes de Montbui i
Ajuntament de Caldes
Col·labora: Generalitat de
Catalunya i Cervesa Moritz

DIumenge 21
20 h · ASSEMBLEA JOVES
Sessió cada diumenge, oberta
a la ciutadania.
Lloc: El Centre, Ateneu
Democràtic i Progressista

DIlluns 22
09 h · REVISIÓ ITV
CICLOMOTORS I VEHÍCLES
AGRÍCOLES
Lloc: Torre Marimon
Organitza: Departament Agrícola
de la Generalitat de Catalunya
12.15 h · ASSAIG
Assaig de la Coral Festa Gran
Lloc: Fundació Santa Susanna
Organitza: Ajuntament de Caldes
de Montbui
Col·labora: Fundació Santa
Susanna

DImecres 24
SORTIDA
Els Focs de Blanes
Inscripcions i Organitza: L’Esplai
08 h · CAMINADA
Caminada al Roure Gros i el Mas
d’en Sisa
Lloc de sortida: Les Cases
dels Mestres
Organitza: Caminades de L’Esplai

DIjous 25
20 h · ACTE PRESOS
POLÍTICS
Música per la llibertat dels
presos polítics
Lloc: plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes

DIvendres 26
21 h · FESTIVAL DE MÚSICA
DEL MOLÍ DE L’ESCLOP
Concert de Donallop
Lloc: Molí de l’Esclop
Organitza: Festival Molí de
l’Esclop Caldes de Montbui i
Ajuntament de Caldes
Col·labora: Generalitat de
Catalunya i Cervesa Moritz
21 h · SOPAR BALL
Lloc: Les Cases dels Mestres
Inscripcions i organitza: L’Esplai
22.30 h · FESTIVAL DE
MÚSICA DEL MOLÍ DE
L’ESCLOP
Concert de Pau Vallvé
Lloc: Molí de l’Esclop
Organitza: Festival Molí de
l’Esclop Caldes de Montbui i
Ajuntament de Caldes
Col·labora: Generalitat de
Catalunya i Cervesa Moritz

DIssabte 27
17 h · CANÇONS,
HUMOR I POESIA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Inscripcions i organitza: L’Esplai
21 h · FESTIVAL DE MÚSICA
DEL MOLÍ DE L’ESCLOP
Concert d’Andrea Mir
Lloc: Molí de l’Esclop
Organitza: Festival Molí de
l’Esclop i Ajuntament de Caldes
Col·labora: Generalitat de
Catalunya i Cervesa Moritz
22.30 h · FESTIVAL DE
MÚSICA DEL MOLÍ DE
L’ESCLOP
Concert de Mishima
Lloc: Molí de l’Esclop
Organitza: Festival Molí de
l’Esclop i Ajuntament de Caldes
Col·labora: Generalitat de
Catalunya i Cervesa Moritz

DImarts 30
17 h · CONCERT
Concert de la Coral Festa Gran
Lloc: Fundació Santa Susanna
Organitza: Caminades de L’Esplai

DImecres 31
08 h · CAMINADA
Caminada a les piscines de Palau
Lloc de sortida: Les Cases
dels Mestres
Organitza: Caminades de L’Esplai

agost

DIMARTS 06

08 h · DEIXALLERIA MÒBIL
Lloc: Cantonada entre el carrer
Montserrat i l’avinguda de Pi
i Margall
Organitza: Ajuntament de Caldes

DIumenge 11
DIADA DE SANTA SUSANNA
18h · Missa a l’Església de
Santa Maria
19:30h · Sopar o piscolabis al
Jardí de la Fundació (pel sopar cal
inscripció prèvia) i fi de festa
Org.: Fundació Santa Susanna

DIssabte 31
18 h · CASTELLERS
Actuació dels Escaldats amb
motiu de la Diada d’Estiu dels
Castellers de Badalona. Amb la
participació dels Minyons de
Terrassa i els Capgrossos
de Mataró.
Lloc: plaça de la vila, Palau-Solità
i Plegamans

setembre

DIumenge 01

FESTA DEL BARRI
CAN REGASOL
Matí: Activitats per a
infants i adults
Migdia: paella popular
(aforament per a 120 persones,
places reservades)
Tarda: espectacles diversos
Vespre: havaneres i cremat
Lloc: Can Regasol
Organitza: AVV Can Regasol

HORARIS D’ESTIU D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS 2019
Ajuntament (Oficina d’Atenció a la Ciutadania-OAC) Juliol: de dilluns a divendres de 8 a 14 hores i de 16 h a 19,30 h, i els dissabtes de 10 h a 13 h. Agost: de dilluns a divendres de 8 h a 14 h, els dissabtes
tancat. Setembre: de dilluns a divendres de 8 a 14 hores i de 16 h a 19,30 h, i els dissabtes de 10 h a 13 h. Arxiu Municipal Juliol: horari habitual. Tancat de l’1 al 31 d’agost. Biblioteca Del 25 de juny al
8 de setembre,ambdós dies inclosos, els dissabtes romandrà tancada. Oberta tot l’estiu excepte del 12 al 18 d’agost, ambdós inclosos. Caldes Emprèn. Centre d’Iniciatives Empresarials Tancat
a l’agost. Camp Municipal de Futbol Juliol: horari habitual. Tancat del 27 de juliol al 25 d’agost. Cementiri Agost: de dimarts a divendres, de 8 a 18 h, sense interrupció. Dissabtes i diumenges, de
9 a 14 h. Tancat els dilluns i el 15 d’agost. Horari amb personal d’atenció al públic: dimarts, dijous i dissabtes, de 8 a 14 h. Centre Cívic i Cultural Juliol: de dilluns a dijous de 16:30h a 20 h i divendres
de 16:30h a 19 h. Tancat de l’1 al 30 d’agost. Escola Municipal de Música Joan Valls Tancat del 16 al 2 de setembre. Taller d’Art Municipal Manolo Hugué Tancat del 16 de juliol al 2 de setembre.
Ràdio Caldes Instal·lacions tancades a l’agost. Durant les vacances, la ràdio manté reemissions i radiofórmula. Centre Obert Buimont Juliol i agost tancat. Complex Esportiu Les Cremades Horari
habitual durant tot l'estiu. Piscina Les Cremades Obert de dissabte 16 de juny fins dilluns 11 de setembre. De dilluns a divendres de 6.30 h a 19.30 h i els dissabtes i diumenges de 10 h a 20 h. Piscina
La Font dels Enamorats Obert de dissabte 10 de juny a dilluns 11 de setembre, de 10 h a 20 h. Deixalleria Horari d'estiu (juliol i agost): els dimarts de 16 h a 19 h i de dimecres a diumenge, de 8 a 14 h.
El Toc (Espai Jove) Tancat del 27 de juliol al 2 de setembre. Escola d' Adults El Roure Gros Tancada del 12 de juliol a l’1 de setembre, ambdós inclosos. Escola Bressol Municipal Gegant del Pi i La
Lluna Tancada del 16 de juliol al 2 de setembre, ambdós inclosos. Museu Thermalia / Oficina de Turisme Obert de dimarts a dissabte, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. Diumenges i festius, d’11 a 14 h. Dilluns,
tancat. Horaris de juny a setembre. GMSSA Horari d’atenció al públic: del 5 d’agost al 6 de setembre, de 10 h a 14 h. Les Cases dels Mestres Secretaria. Tancat de l'1 al 30 d'agost. Cafeteria tancada
del 9 al 18 d'agost, ambdós dies inclosos.Oficina de Català Fins al 29 de juliol: dimarts i dijous, de 8.30 a 15 h. Divendres 26 de juliol, de 8.30 a 15 h. Tancada del 30 de juliol al 4 de setembre, ambdós
inclosos. Oficina d’Habitatge Tancada del 12 al 16 d’agost, ambdós inclosos. Juliol: de dilluns a divendres de 8 a 14 h. Agost: de dilluns a divendres de 8 h a 14 h. Setembre: de dilluns a divendres de
8 a 14 h. Oficina Municipal d’Escolarització Tancada de l’1 al 25 d’agost. Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) Juliol i primera quinzena de setembre: dimarts, dimecres i dijous,
de 9 a 14 h. Tancat a l’agost. Pavellons Municipals Bugarai, Les Cremades i Torre Roja Juliol: horari habitual. Tancats del 27 de juliol al 25 d’agost. Punt de Voluntariat Municipal Tancat del 26 de
juliol al 26 d’agost. La Piqueta, centre per al desenvolupament econòmic local Tancat a l’agost. Horts domèstics i Comerç. Tancat a l’agost. Servei de Borsa de Treball Tancat a l’agost. Servei
de Club de Feina Tancat a l’agost. Servei de Club de feina +16 Tancat a l’agost. Serveis d’Empresa i suport a l’emprenedoria Tancat a l’agost. Servei de Formació Ocupacional ( Les Cases dels
Mestres) Tancat a l’agost. Servei de Mediació Tancat de l’1 al 31 d’agost.

Del 16 de juliol al 03 de setembre de 2019
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TELÈFONS D’INTERÈS || Equipaments Municipals · Ajuntament: 93 865 56 56 · Biblioteca Municipal: 93 862 67 56 · Centre Cívic i Cultural: 93 865 49 77 · Espai Can Rius: 93 865 41 40 · Espai Jove El Toc: 93 865 46 55 ·
Jutjat de Pau: 93 865 00 81 · Oficina de Turisme: 93 865 41 40 · OMIC: 93 865 45 30 || Serveis · Correus Caldes: 93 865 02 49 · Taxis de Caldes: 93 865 18 17 · Deixalleria: 93 744 21 21 || Comunicació · Ràdio de Caldes: 93
865 14 51 · TV Caldes: 93 865 46 73 · Calderí: 93 707 00 97 || Sanitat · Ambulàncies: 902 23 20 22 · CAP: 93 865 41 25 · Creu Roja: 93 865 10 01 · Urgències Mèdiques: 061 || Funeràries · Serveis Funeraris Torra: 93 865 41 45
Serveis funeraris Santa Susanna (24 hores): 938 65 49 94 || Seguretat · Emergències: 112 · Policia Local: 93 865 41 41 · Mossos d’Esquadra: 088 · Bombers de la Generalitat: 012 · Bombers Voluntaris: 93 865 41 41

La frase de la quinzena

“Ara és l'estiu,
l'estiu massís i una mica absurd
però intensament bell,
que arriba sobtadament
una nit qualsevol de principis de juny
i que se'n va, també sobtadament,
una nit qualsevol de finals de setembre.”
> Miquel Martí Pol
defuncions
02 de juliol · 89 anys
Maria Cullell Casas

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Farmàcia Brunat 93 865 26 45 · C. Folch i Torres, 4
Farmàcia Codina 93 865 00 97 · C. Forn, 5-7
Farmàcia La Rotonda 93 865 58 98 · Pl. Lluís Companys, 4
Farmàcia Neus 93 862 21 93 · C. Santa Teresa, 8
Farmàcia R.T. M. 93 865 41 46 · Av. Pi i Margall, 36
Farmàcia Ruano 93 865 05 66 · C. Sabadell, 45
Farmàcia Tarruell 93 865 09 97 · C. Sant Ramon, 7
		
Farmàcies de guàrdia (de 22 a 00:30 h). A partir de les 22 h, acabat l’horari habitual de
cada farmàcia, i en cas d’urgències farmacològiques, cal trucar a la Policia Municipal
(T| 93 865 41 41). Allà us informaran de la farmàcia de torn, que obrirà per prestar-vos
el servei fins a les 00:30 h. A partir de les 00:30 h, el servei de guàrdia es deriva a la
Farmàcia Viñamata (c. Museu, 20; Granollers).
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Curiositats

Pare escolapi

Josep
Artigas
Berenguer

Es pot dir que ha viscut més anys al Senegal que a
Caldes. El 1977 va començar a treballar en aquell
país de l’Àfrica Occidental. Aproximadament
cada dos anys, ve a Caldes i s’hi està un parell
de mesos. Amable i bromista, de tant en tant
se li escapa alguna expressió en francès.

Jordi Rius

Q. pascual

· De formació és enginyer tècnic
agrícola. Això li ha servit per desenvolupar la seva tasca al Senegal?
De fet vaig treure’m la carrera de pèrit
pagès, que en deien abans, per poder
anar al Senegal. Un company escolapi
que ja era allà va veure la necessitat
que els joves es quedessin a la regió. Ell
va tenir la idea de crear una institució
per arrelar la gent, sobretot el jovent.
Com que jo era a la llista dels escolapis que havien donat el nom per anar al
Senegal em van cridar per anar-hi. Em
vaig sentir vocacionalment molt realitzat. Això de missioner... jo vaig anar a
fer patates i mongetes!

“Pràcticament tot el
que he fet al Senegal és
gràcies a Caldes”

Del 16 de juliol al 03 de setembre de 2019

· Des del 1977 fins ara ha canviat
molt el país?
Déu n’hi do! Però així com aquí veiem
que la societat evoluciona, allà tenim
com una sèrie d’alts i baixos. En un
moment donat, sembla que hi hagi un
gran rebombori social i que la gent
s’entusiasma, però en altres moments
veus que tot està en calma. De fet, les
ciutats evolucionen molt però el camp
està molt deixat i la gent es queda com
sempre. Ets a M’Lomp i fas una activitat que funciona. T’envien a un altre
lloc, que és el que em passa ara, i tornes a la mateixa situació que fa 40
anys, quan vaig arribar a Oussouye.
· Vostè ha fomentat que els senegalesos treballin pels seus propis mit-

jans i amb autonomia...
Quan vaig arribar a Oussouye, em
van dir de muntar un centre agrícola. Al centre tenia una vintena de
nanos que treballaven per conrear
patates i mongetes. Fèiem diners
perquè anàvem amb la furgoneta i
ho veníem a la ciutat. Al segon any
em vaig adonar que no es tractava
de crear una empresa o una escola per a mi. De seguida vaig dir als
nanos que organitzessin els pobles,
que fessin grups i jo hi aniria i faria
l’hort a cada poble. Actualment no
hi ha cap poble on els xicots o les
dones no es dediquin a l’horticultura. Tant a Oussouye com a Sokone,
on vaig fer el centre social Centre
Catalunya, la primera cosa que vaig
fer va ser una associació de joves
perquè se n’encarregués. Es tracta d’intentar que ells mateixos s’autopromocionin, estant al darrere.
· I ara està embrancat en un nou
centre a Mampatim.
En principi era un centre agrícola.
La gent d’allà està molt aferrada a
la tradició, és molt gandula, no hi
ha educació de base a les cases, els
nanos s’espavilen sols. No pots fer
un centre de formació professional
si no tens el jovent mentalitzat. Hi
ha un institut i la gent hi va perquè
s’hi ha d’anar... Es tracta de mobilitzar la gent amb un centre social.
D’aquí uns quants anys farem un
centre de formació professional.

· Gràcies a la col·laboració de
Caldes Solidària i a les aportacions municipals, què s’ha pogut
fer al Senegal?
A partir dels anys 90, les institucions eclesiàstiques anar desapareixent i van començar les ajudes al
Tercer Món. Van començar les entitats i després van venir els ajuntaments. L’ajut anava directament
a les autoritats senegaleses fins
que les ONG es van establir directament al territori. Pràcticament
tot el que he fet al Senegal és gràcies a Caldes. Vaig ser durant 12 anys
cap dels escolapis al Senegal. Després de substituir-me, em van portar a M’Lomp, on vaig veure que
s’havia de transformar el centre,
no com a centre d’animació rural,
sinó per formar professionals. Caldes Solidària em va ajudar a arreglar classes, fetes una porqueria,
comprar un terreny més gran per
fer pasturatge...
· L’administració senegalesa inverteix diners propis en aquests
tipus de projectes?
No. Al contrari, l’administració
senegalesa més aviat en demana. L’alcalde de Mampatim m’envia aquí perquè demani a l’Ajuntament de Barcelona que els faci la
parcel·lació del poble.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

