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   Feia anys que sentia un murmuri sobre la necessitat 
de dedicar una de les grans exposicions de Thermalia a 
la història dels mitjans locals. M’arribava de veus de 
fora, sent regidor de Cultura i Patrimoni; i m’arribava 
de veus internes, en tant que periodista defensor dels 
canals d’informació plurals i de proximitat. 
   Aquest murmuri es va anar alçant, va prendre força 
i va esdevenir un crit. L’exposició sobre premsa local 
s’havia de fer i s’havia de fer ja. La transformació dels 
mitjans de comunicació tradicionals està sent tan 
ràpida i tan fascinant que necessitem amb urgència 
espais per salvaguardar la memòria de la premsa 
convencional. O generem aquests espais o el futur, com 
en moltes altres ocasions, ens portarà a l’oblit. 
   El Museu Thermalia, amb el comissariat de Raquel 
Puig i Benjamín Recacha, homenatja segles de premsa 
calderina a través d’aquesta exposició titulada La 
premsa calderina. Passió per informar (malgrat tot). El 
catàleg que teniu a les mans i l’exposició presentada 
durant la Festa Major 2019 són el fruit de la revisió de 
quilòmetres de pàgines de premsa local i de revisió 
d’hores de material audiovisual. El resultat de tot plegat 
ha estat un just reconeixement a la premsa local, 
aquella premsa titllada de germana petita o de premsa 
feta per aficionats enfront les grans empreses de comu-
nicació. En realitat és la premsa de grans professionals, 
propers i implicats, encarregats de que les històries més 
properes, les que realment expliquen el context dels 
nostres pobles, no s’oblidin ni passin desapercebudes. 
   Caldes sempre ha tingut una població amb inquie-

tuds, que ha  viscut el dia a dia amb implicació i inten-
sitat, i això ha generat una bona salut democràtica i ha 
propiciat l’aparició constant de mitjans locals, molts 
d’ells encara en actiu.  
   Compartiu amb els creadors de l’exposició els 
coneixements dels mitjans que s’han succeït a Caldes 
de Montbui des de l’any 1886, moment que en que està 
documentat el primer diari calderí, fins avui. I desco-
briu les cròniques, les anècdotes i les peripècies que 
han quedat immortalitzades gràcies a aquests petits 
grans mitjans.  
   Llegiu, escolteu i mireu, perquè trobareu referèn-
cies que us faran somriure per ser familiars i properes 
i referències que us sorprendran per ser grans descone-
gudes, gairebé esborrades pel pas del temps. 
   Sóc alcalde i sóc periodista. Imagineu amb quina 
satisfacció signo aquestes ratlles, felicito a aquelles 
persones que han liderat el projecte i agraeixo a les 
desenes de persones col·laboradores les aportacions 
fetes. 
   La premsa local és el nostre fidel mirall i l’espai que 
ens compensa pels milions d’històries de proximitat 
que es queden en el camí a causa de la rapidesa i la 
globalitat informativa del segle que vivim. Les noves 
formes de comunicació ens fan persones lliures, 
informades i membres d’una comunitat mundial. Les 
velles formes de comunicació i els mitjans més propers 
ens fan persones orgulloses i coneixedores de les seves 
arrels, del seu poble i de la seva gent. 
   Per tot plegat, per molts anys premsa calderina!  

       
   Isidre Pineda i Moncusí
     Alcalde

Salutació de l’alcalde
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Presentació

   La premsa local és la germana pobra del periodis-
me. Malgrat fer de testimoni del transcurs de la vida en 
els pobles i ciutats, el fet d’explicar coses poc rellevants 
per a la mirada que no es deté en la proximitat ha 
provocat que els mitjans locals històricament s’hagin 
considerat, en el millor dels casos, poc més que una 
escola de periodisme.
   «Periodismo de afición», en deia Josep Rifé, qui va 
ser l’ànima del Montbuy al llarg de més de vint anys. I 
potser llavors sí que tenia sentit que fos així. Les publi-
cacions que durant el primer terç del segle XX explica-
ven l’actualitat a Caldes, ho feien des d’una òptica 
ideològica molt determinada. De fet, bona part d’elles 
es declaraven obertament portaveus de formacions 
polítiques concretes. El periodisme no era el mitjà de 
vida de qui les impulsaven, ni ningú qui hi escrivia es 
plantejava guanyar diners amb allò.
   En qualsevol cas, eren testimonis d’una època, i la 
seva lectura ens serveix per fer-nos una idea molt 
aproximada de com s’hi vivia. És una veritable llàsti-
ma que el pas del temps i probablement aquest menys-
preu crònic per la informació local i la memòria hagi 
esborrat una part significativa d’aquelles publica-
cions. Només l’interès d’unes poques persones, 
col·leccionistes, investigadors, historiadors, n’ha 
permès recuperar una mostra i que l’Arxiu Municipal 
conservi la petita hemeroteca a partir de la qual arren-
ca aquest modest treball.
   Modest perquè endinsar-se en la història de la 
premsa local és descobrir tal quantitat de personatges, 
anècdotes i conflictes, que donarien per a interessan-
tíssimes investigacions paral·leles i moltes més 
pàgines. Nosaltres ens hem hagut de limitar a la 

dissecció de cada mitjà, sense renunciar, però, a la 
interpretació. Hem pretès fugir de la simple descrip-
ció, buscant allò que podia enriquir aquest exercici 
d’observació del passat.
   El periodisme d’afició tenia sentit, dèiem, en un 
passat relativament llunyà. Ara bé, i resulta obvi que 
no és un mal endèmic de Caldes, encara avui dia no 
deixa de ser la norma. En les pàgines següents veurem 
com el pal de paller de les publicacions calderines, el 
Setmanari Montbui, continua patint els mateixos mals 
a què s’havia d’agafar la redacció que encapçalava en 
Rifé seixanta anys enrere per justificar-se davant de 
l’audiència més crítica. I veurem també la dificultat 
per consolidar una emissora municipal professionalit-
zada amb pocs recursos.
   La temptació d’explotar el fet vocacional és encara 
massa gran. Els periodistes sovint no consulten el 
rellotge. La seva feina, també per les pràctiques 
discutibles d’alguns, no és prou valorada socialment 
o, directament, no és considerada feina. Així, escriu-
re una crònica per a un setmanari o presentar un 
informatiu de tele o ràdio ho pot fer qualsevol; es fa 
per afició.
   Aquest treball és un reconeixement a totes les 
persones de la nostra vila que han dedicat part del seu 
temps a relatar els fets de la seva època en qualsevol 
dels suports periodístics, començant per El Caldense 
de 1886 fins a la darrera capçalera apareguda, el 
Calderí, l’any 2017.
   Un aclariment abans que passeu pàgina: veureu 
que totes les cites extretes d’articles de premsa 
respecten el text original. Per tant, no n’hem corre-
git les faltes d’ortografia ni de puntuació.
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Introducció

   Bussejar en la història de la premsa calderina és un 
exercici interessant per descobrir episodis rellevants 
del passat que avui dia pràcticament hem oblidat. És el 
cas de l’atac de les tropes carlines la nit del 29 al 30 de 
juliol de 1873, que va causar diversos morts en la 
defensa de la vila i importants destrosses.
   Llavors no existia cap mitjà de comunicació local. 
No va ser fins al desembre de 1886 que va aparèixer el 
primer periòdic, El Caldense, en el qual hi ha referèn-
cies a aquells fets. La incursió carlina al Vallès i la 
manera com va ser sufocada va tenir ressò a la premsa 
comarcal de tendència liberal durant anys, sent 
l’episodi calderí l’element central.
   El Congost de Granollers publicava en l’edició del 
5 d’agost de 1888 una nota sobre la commemoració de 
l’atac: «En Caldas tuvo lugar el domingo y lunes 
últimos, el aniversario del ataque que los carlistas 
hicieron á aquella villa en igual fecha de 1873, con 
verdadera animación y entusiasmo, asistiendo nume-
rosas representaciones políticas de la capital y 
pueblos comarcanos, y no faltando tampoco una 
representación de los liberales de esta villa».
   Un altre periòdic de Granollers, La Coalición, 
«Órgano de todos los partidos republicanos de esta 
villa y su distrito», publicava el 23 d’agost de 1891 una 
crònica a pàgina completa sobre la commemoració del 
18è aniversari:
   «La Coalición Republicana de esta villa, compues-
ta de elementos que en su mayoría fueron en socorro 
de sus hermanos los liberales de Caldas en aquellos 
días tristes para la Libertad y para la Patria, no podia 
dejar de concurrir á un acto por demás liberal y 
republicano, siquiera para recordar fechas memora-
bles y avivar asi la fe para el triunfo de la República.
   Fuimos bien recibidos y agasajados, como ya es 
proverbial en los republicanos caldenses, y formamos 

parte de la manifestación-protesta que se hizo para 
contrarestar el acto arbitrario de la autoridad muni-
cipal prohibiendo que se dijera nada absolutamente 
en el cementerio, queriendo amortiguar, paulatina-
mente, de esta manera, el espíritu altamente democrá-
tico que sienten nuestros correligionarios de aquella 
villa, al conmemorar todos los años un acto, del que 
tantos recuerdos aciagos tendrán siempre en la 
memoria todos los que tuvieron el triste privilegio de 
ser del mismo testigos presenciales».
   La crònica relata la celebració que va tenir lloc als 
Banys Llobet i al Centre Democràtic Progressista, on 
hi va haver discursos de republicans vinguts d’arreu de 
la província i on el director de La Coalición i impres-
sor Esteve Garrell, va recitar un poema improvisat per 
a l’ocasió que finalitzava així: «La Pátria encara es 
forta, en tant sos fills, apleguin en festas com aquesta 
per fer sos drets triunfar; matant al caciquisme, 
matant la Teocrácia, sentant en son alt trono la santa 
Democrácia, la nostra gran República, la nostra 
Llibertat!».
   La mateixa crònica la reproduïa en portada El  

Festa de l’atac de 1885 (Fons Guillem Ayora, AMCMO)
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Congost, i la celebració calderina fins i tot rebia l’aten-
ció d’El País, «Diario Republicano-Progresista», de 
Madrid (sense cap vinculació amb l’actual capçalera), 
que obria l’edició 1.536, de 30 d’agost de 1891, amb un 
homenatge al tinent coronel Serafín Asensio Vega, qui 
tornava a Espanya després de vuit anys d’exili per 
haver estat un dels responsables de la fracassada 
sublevació republicana de Badajoz el 1883. A Caldes 
hi ha un carrer amb el seu nom perquè se’l considera 
l’alliberador de la vila durant l’atac carlí de 1873. El 
País recordava aquells fets:
   «Prestó valiosos servicios en el Panadés, contribu-
yendo al levantamiento del bloqueo de Villanueva y 
Geltrú; pasó a Barcelona, y el general Patiño, cono-
cedor de las dotes que reunía el teniente coronel 
Vega, colocóle de jefe del Vallés, donde se hizo célebre 
batiendo a los carlistas y libertando á Caldas de 
Montbuy del furor de las envilecidas hordas del 
oscurantismo.
   El teniente coronel Vega se ha inmortalizado. Los 
caldenses, que nunca conocieron la ingratitud, 
festejan anualmente la fecha gloriosa de 30 de junio 
[va ser el 30 de juliol], celebrándose una procesión 
cívica en la que con solemnidad y numerosísima 
concurrencia, representantes de las principales 
corporaciones de la comarca y de Barcelona van á 
depositar sobre los restos de los mártires de la 
libertad que sucumbieron en aquella jornada, 
fúnebres coronas».
   Serafín Asensio Vega va visitar Caldes de Montbui 
el gener de 1893, segons relata El Congost, per ser 
objecte d’homenatge i perquè es va presentar com a 
candidat a diputat a les Corts per la circumscripció de 
Granollers, però no va sortir elegit. Va morir el febrer 
de 1905. La Gracolària, una altra publicació de 
Granollers, aprofitava la necrològica per recordar el 
seu paper en la defensa de Caldes:
   «Luchaba Vega, entonces, entre el cumplimiento 
de su deber militar y el deseo de salvar aquel 
pueblo del ataque de los carlistas.

   A última hora súpose que estos se habían hecho 
dueños de algunas calles y que la rendición de la villa 
era cuestión de algunas horas.
   Vega, accediendo á la instancia de los que se lo 
pedían, se decidió para correr en auxilio de Caldas.
   Llegó a tiempo en salvarla causando muchas bajas 
á los carlistas».
   La commemoració de l’atac carlí a Caldes va 
esdevenir una de les celebracions principals a la vila 
durant sis dècades, segons relaten les diferents publi-
cacions locals al llarg del primer terç del segle XX, 
tant les d’ideologia més progressista i republicana, 
com el Montbuy de 1925 (que no té res a veure amb el 
setmanari actual) o el Farell, portaveu de la Unió 
d’Esquerres de Caldes de Montbui i posteriorment 
d’Esquerra Republicana durant la Segona República, 
però també d’una capçalera que fugia de les defini-
cions ideològiques, com va ser l’Esbarjo.
   Després de l’aixecament feixista i el seu triomf a la 
Guerra Civil, aquest episodi de la història local queda 
esborrat i les autoritats franquistes imposen la cele-
bració, cada 29 de gener, d’un «alliberament» molt 
més fosc, nodrit de sang, foc i oblit.
   Comencem, però, pel principi.

 

   Tres anys després de tancar la Revista Calderina, 
l’Avenç Nacionalista Republicà s’aventura amb El 
Lleó de Caldas, una publicació mensual, periodística-
ment més ambiciosa que la seva predecesora. El 
primer número va sortir el 10 d’octubre de 1912 i 
l’últim, l’11 d’octubre de 1913; setze números en total. 
La redacció i l’administració es trobaven al carrer 
Major, 34-36. L’imprimia José Garrell de Granollers. 
Tenia quatre pàgines, i no hi constava preu enlloc, de 
manera que deduïm que era gratuïta.
   Entre els col·laboradors habituals hi havia Jaume 
Ventura (director de la publicació), Josep Fontcuberta, 
Bertomeu Cruells, i els pseudònims Magister i Febo 
(alter ego de Josep Fontcuberta, qui anys després 
col·laborarà amb La Veu de Caldes), o les inicials P.A.
   L’editorial del número fundacional, titulada 
«Servidor de vostès», explica: «D’aquesta hora enda-
vant hi haurà dos lleons de Caldas, entre els quals hi 
haurà certa analogia: l’un el lleó de la plaça, que 
essent una joia, un tresor, una riquesa,privilegi de la 
vila de Caldas que li ha donat nom i importància 
estigui brut i deixat, pestilent quan havent de ser la 
nina dels ulls dels calderins, el llur orgull sigui una 
vergonya i un afront pel poble del Caldas; però la font 
del lleó (aquella font que com deia en Pitarra “ fins 
sab de pelar pollastres”) abandonada i bruta, segueix 
donant la benefactora aigua calenta, en profit del 
poble que tant poc el cuida.
   L’altre lleó de Caldas, aquest que avui apareix a la 
lum pública, com el de la plaça, tampoc el poble se 
procuparà d’ell, però anirà cridant les conscieǹcies 
dels calderins, donarà tots els entusiasmes, tots els 
amors pel bon nom de Caldas, treballarà amb fé i 
constància per a la seva transformació, posará tots 
els medis, esmerserá totes les forces per a a que ocupi 
el lloc que li correspon entre els demés pobles, fent-ne 

un poble conscient i culte. Aquesta és la nostra missió: 
fer un poble conscient i culte».
   Crida l’atenció la cura de la llengua catalana, 
malgrat que els redactats són previs a la normalització 
de Fabra.
   El Lleó manifesta de forma clara que el seu objectiu 
és subratllar el treball de gent honesta i desemmasca-

rar discursos buits: «(...) Volem democràcia, no dema-
gògia. Pot seguir-se un programa però mai idolatrar 
a un home que a voltes se corromp, mentre que els 
ideals poden no ser pràctics, poden ésser equivocats, 
però sempre són tant purs com el cor que els senti i el 
cervell que els pensa. Com a demòcrates; som 
republicans, com a lliberals, som nacionalistes, puix 
no podem comprendre la llibertat de l’individu en un 
poble esclau».
   Demanen ser lleials en les acusacions que es facin 
a través del periòdic. Ells asseguren que ataquen amb 
enteresa, amb la raó i la veritat. Expressen un fort 
sentit de servei públic: «El Lleó té com a obligació 
informar al públic, proporcionant-li datos i notícies 
per a que el poble pugui jutjar amb ple coneixement 
de causa».
   El to vehement és constant, fidels a l’esperit funda-
cional de posar llum a les informacions oficials i ser, 
alhora, corretja de transmissió de les queixes i 
opinions del carrer. La seva tendència liberal queda 
palesa en articles punyents i crítics en qüestions 
d’ordre social, com ara festes benèfiques, les quals 
consideren denigrants per a la dignitat de les persones.
   El 29 de juliol de 1913 publiquen un número 
extraordinari dedicat a la commemoració del 40è 

aniversari de l’atac carlí, que inclou el relat a doble 
pàgina dels fets per part de Pere Argemí, que en va 
ser testimoni.
   És el primer mitjà local que publica cròniques dels 
Plens, i el primer que demana formalment poder-hi 
assistir com a premsa. L’horari de les sessions genera 
debat. Mentre els membres de la corporació, proce-
dents de classes adinerades, les volen al matí, les 
classes populars demanen que siguin al vespre, quan 
els obrers han acabat la jornada i hi podrien assistir.

   La secció Escaldadas és la més punyent, complint 
l’objectiu de fiscalitzar el poder: «Parlant l’altre dia 
del fet d’anar un representant d’aquest periòdic a 
les sessions municipals, va dir un concejal d’aquest 
ajuntament: “el que no ens convingui que se sàpiga 
no se sabrá pas, per més que vingui a les sessions”. 
Hi ha coses per amagar, martingala segura. Alerta, 
poble de Caldas, que els teus administradors volen 
anar d’”amagatotis”. No volen que te n’enteris de 
com s’ho mangonejen. Apunta-t’ho i valga-te’n».

Retrat del capità Asensi Vega (Hemeroteca digital BNE)

   En clau social, l’educació i la sanitat públiques i el 
funcionament de la junta de l’Hospital són una 
constant. Fan un seguiment de les seves actuacions i la 
interpel·len en casos en què consideren que hi ha 
discriminació per raons socioeconòmiques. També 
fan seguiment de la polèmica a l’entorn de l’herència 
de Rosa Boet, segons la qual s’han de construir les 
Escoles Pies, i si aquestes han de ser d’educació només 
primària o també secundària. Sobre l’educació fan 
editorials abrandats, posant l’accent en la necessitat 
educativa de les noies.
   Publiquen un número extraordinari arran de 
l’impost de consums de l’època, que, precisament, 
afecta de manera directa l’Avenç Republicà, amb un 
anunci d’embargament.
   A més de les Escaldades, altres seccions són les 
Miquetes (que ja existia a la Revista Calderina) i 
Utilitats, en què es recullen consells, bàsicament, 
sobre la cura d’horts i tasques domèstiques relaciona-
des amb la vida a pagès. Un altre dels continguts és la 
novel·la per entregues Damiel, d’Alfons Maseras.
   En l’àmbit de la salut pública, insisteixen en les 
males olors de l’actual plaça de l’Àngel, de la qual es 
diu que el clavegueram put per algunes de les activi-
tats que s’hi realitzen a prop. En una de les Escaldades 
també critiquen fortament l’estat d’abandonament del 
servei d’aigües més enllà de l’estació de tren.
   Amb El Lleó de Caldas va conviure durant uns 
mesos una altra publicació d’ideologia republicana: 
Verdad, amb què va mantenir fortes disputes.    
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La premsa calderina fins a la Segona República

   Una de les coses que més crida l’atenció quan ens 
endinsem en les planes de les publicacions calderines 
de final del segle XIX i primer terç del XX és que no 
les impulsava una motivació periodística; no pretenien 
informar, sinó exposar la seva ideologia, anaven 
adreçades a sectors de la població molt concrets. Té 
sentit. D’entrada, pensem que l’índex d’analfabetisme 
era molt alt en una població que fins ben entrat el segle 
XX no va superar els 4.000 habitants. Per tant, els 
lectors potencials eren homes amb estudis, cert benes-
tar econòmic i implicats en activitats sociopolítiques. 
Una minoria.
   Segons el professor Jaume Guillamet (La premsa 
comarcal. Un model català de periodisme popular. 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalun-
ya, 1983), entre 1875 i 1939 hi ha el període més 
efervescent d’aparició de capçaleres a Catalunya, la 
gran majoria de les quals amb un fort component 
ideològic i polític.
   Guillamet explica que les males comunicacions a 
l’interior del país van ser un factor decisiu per a la 
configuració d’una estructura territorial descentralit-
zada de la premsa. Les principals ciutats van configu-
rar sistemes informatius locals d’abast supramunici-
pal, en molts casos depenent de l’activitat cultural i 
productiva de cada nucli. És el cas de Sabadell i 
Granollers. Les capçaleres que hi apareixien estenien 
el seu àmbit d’influència a les poblacions de l’entorn, 
com Caldes de Montbui. Així, periòdics com El 
Congost, La Veu del Vallès o La Coalición, tots ells 
amb seu a Granollers, informaven regularment d’acti-
vitats calderines, ja fos mitjançant corresponsals o els 
escrits i col·laboracions literàries que els enviaven 
veïns del municipi.
   El professor Guillamet assenyala que «la comuni-
cació escrita i la premsa com la seva expressió més 

regular, és un fenomen d’elaboració cultural. No 
sorgeix tant com a resposta a una necessitat primària 
de crear canals d’informació i comunicació entre els 
seus habitants, ja que aquesta es realitza entre els 
canals elementals propis de les comunitats reduïdes, 
sinó que acostuma a ser el fruit d’una elaboració 
cultural. Aquesta consideració em sembla vàlida tant 
pel que fa a la informació de la vida local, com per les 
publicacions de caràcter polític, humorístic, literari, 
etc. Probablement és per això també que els diaris 
comarcals i els setmanaris d’informació tenen un 
component literari i polític tan notable».
   Les publicacions no se n’amagaven. El lema de 
capçalera i la declaració d’intencions amb què obrien el 
primer número deixaven molt clar que volien informar, 
però sota un prisma ideològic molt determinat. Amb 
una primera exploració ens adonem que, en general 
(veurem que hi ha algunes excepcions), l’opinió té un 
pes molt més significatiu que la informació.
   El component ideològic guanya encara més pes en 
els períodes que conviuen diverses capçaleres, amb 
esment especial per a la guerra oberta que van 
mantenir Farell i La Veu de la Comarca Calderina 
durant 1932.
   Podríem classificar els periòdics calderins fins a la 
Segona República en liberals republicans, republicans 
federalistes, republicans catalanistes d’esquerres i 
catalanistes conservadors. També hi ha publicacions 
de caràcter cultural i l’Esbarjo, que, com veurem, 
mereix una categoria pròpia.

   Tres anys després de tancar la Revista Calderina, 
l’Avenç Nacionalista Republicà s’aventura amb El 
Lleó de Caldas, una publicació mensual, periodística-
ment més ambiciosa que la seva predecesora. El 
primer número va sortir el 10 d’octubre de 1912 i 
l’últim, l’11 d’octubre de 1913; setze números en total. 
La redacció i l’administració es trobaven al carrer 
Major, 34-36. L’imprimia José Garrell de Granollers. 
Tenia quatre pàgines, i no hi constava preu enlloc, de 
manera que deduïm que era gratuïta.
   Entre els col·laboradors habituals hi havia Jaume 
Ventura (director de la publicació), Josep Fontcuberta, 
Bertomeu Cruells, i els pseudònims Magister i Febo 
(alter ego de Josep Fontcuberta, qui anys després 
col·laborarà amb La Veu de Caldes), o les inicials P.A.
   L’editorial del número fundacional, titulada 
«Servidor de vostès», explica: «D’aquesta hora enda-
vant hi haurà dos lleons de Caldas, entre els quals hi 
haurà certa analogia: l’un el lleó de la plaça, que 
essent una joia, un tresor, una riquesa,privilegi de la 
vila de Caldas que li ha donat nom i importància 
estigui brut i deixat, pestilent quan havent de ser la 
nina dels ulls dels calderins, el llur orgull sigui una 
vergonya i un afront pel poble del Caldas; però la font 
del lleó (aquella font que com deia en Pitarra “ fins 
sab de pelar pollastres”) abandonada i bruta, segueix 
donant la benefactora aigua calenta, en profit del 
poble que tant poc el cuida.
   L’altre lleó de Caldas, aquest que avui apareix a la 
lum pública, com el de la plaça, tampoc el poble se 
procuparà d’ell, però anirà cridant les conscieǹcies 
dels calderins, donarà tots els entusiasmes, tots els 
amors pel bon nom de Caldas, treballarà amb fé i 
constància per a la seva transformació, posará tots 
els medis, esmerserá totes les forces per a a que ocupi 
el lloc que li correspon entre els demés pobles, fent-ne 

un poble conscient i culte. Aquesta és la nostra missió: 
fer un poble conscient i culte».
   Crida l’atenció la cura de la llengua catalana, 
malgrat que els redactats són previs a la normalització 
de Fabra.
   El Lleó manifesta de forma clara que el seu objectiu 
és subratllar el treball de gent honesta i desemmasca-

rar discursos buits: «(...) Volem democràcia, no dema-
gògia. Pot seguir-se un programa però mai idolatrar 
a un home que a voltes se corromp, mentre que els 
ideals poden no ser pràctics, poden ésser equivocats, 
però sempre són tant purs com el cor que els senti i el 
cervell que els pensa. Com a demòcrates; som 
republicans, com a lliberals, som nacionalistes, puix 
no podem comprendre la llibertat de l’individu en un 
poble esclau».
   Demanen ser lleials en les acusacions que es facin 
a través del periòdic. Ells asseguren que ataquen amb 
enteresa, amb la raó i la veritat. Expressen un fort 
sentit de servei públic: «El Lleó té com a obligació 
informar al públic, proporcionant-li datos i notícies 
per a que el poble pugui jutjar amb ple coneixement 
de causa».
   El to vehement és constant, fidels a l’esperit funda-
cional de posar llum a les informacions oficials i ser, 
alhora, corretja de transmissió de les queixes i 
opinions del carrer. La seva tendència liberal queda 
palesa en articles punyents i crítics en qüestions 
d’ordre social, com ara festes benèfiques, les quals 
consideren denigrants per a la dignitat de les persones.
   El 29 de juliol de 1913 publiquen un número 
extraordinari dedicat a la commemoració del 40è 

aniversari de l’atac carlí, que inclou el relat a doble 
pàgina dels fets per part de Pere Argemí, que en va 
ser testimoni.
   És el primer mitjà local que publica cròniques dels 
Plens, i el primer que demana formalment poder-hi 
assistir com a premsa. L’horari de les sessions genera 
debat. Mentre els membres de la corporació, proce-
dents de classes adinerades, les volen al matí, les 
classes populars demanen que siguin al vespre, quan 
els obrers han acabat la jornada i hi podrien assistir.

   La secció Escaldadas és la més punyent, complint 
l’objectiu de fiscalitzar el poder: «Parlant l’altre dia 
del fet d’anar un representant d’aquest periòdic a 
les sessions municipals, va dir un concejal d’aquest 
ajuntament: “el que no ens convingui que se sàpiga 
no se sabrá pas, per més que vingui a les sessions”. 
Hi ha coses per amagar, martingala segura. Alerta, 
poble de Caldas, que els teus administradors volen 
anar d’”amagatotis”. No volen que te n’enteris de 
com s’ho mangonejen. Apunta-t’ho i valga-te’n».

   En clau social, l’educació i la sanitat públiques i el 
funcionament de la junta de l’Hospital són una 
constant. Fan un seguiment de les seves actuacions i la 
interpel·len en casos en què consideren que hi ha 
discriminació per raons socioeconòmiques. També 
fan seguiment de la polèmica a l’entorn de l’herència 
de Rosa Boet, segons la qual s’han de construir les 
Escoles Pies, i si aquestes han de ser d’educació només 
primària o també secundària. Sobre l’educació fan 
editorials abrandats, posant l’accent en la necessitat 
educativa de les noies.
   Publiquen un número extraordinari arran de 
l’impost de consums de l’època, que, precisament, 
afecta de manera directa l’Avenç Republicà, amb un 
anunci d’embargament.
   A més de les Escaldades, altres seccions són les 
Miquetes (que ja existia a la Revista Calderina) i 
Utilitats, en què es recullen consells, bàsicament, 
sobre la cura d’horts i tasques domèstiques relaciona-
des amb la vida a pagès. Un altre dels continguts és la 
novel·la per entregues Damiel, d’Alfons Maseras.
   En l’àmbit de la salut pública, insisteixen en les 
males olors de l’actual plaça de l’Àngel, de la qual es 
diu que el clavegueram put per algunes de les activi-
tats que s’hi realitzen a prop. En una de les Escaldades 
també critiquen fortament l’estat d’abandonament del 
servei d’aigües més enllà de l’estació de tren.
   Amb El Lleó de Caldas va conviure durant uns 
mesos una altra publicació d’ideologia republicana: 
Verdad, amb què va mantenir fortes disputes.    
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El Caldense (1886 - 1888) / El Eco Caldense (1888)

   El Caldense és el degà de la premsa calderina. 
«Periódico quincenal independiente, político, 
defensor de los intereses morales y materiales de 
Caldas de Montbuy y su comarca», el primer 
número va aparèixer el desembre de 1886. Escrit 
en castellà, amb alguna col·laboració en català, 
tenia quatre pàgines i es repartia per subscripció 

al preu de 0,25 pessetes mensuals. La redacció, 
que inicialment es trobava al passeig del Remei, 
es va traslladar al carrer del Forn, 11. Joaquín 
Puig y Riera va ser-ne el primer director, a qui li 
va prendre el relleu Salvador Teixidor y Xalabar-
der. L’imprimia Esteve Garrell a Granollers, que 
l’enviava a Caldes per ferrocarril, via Mollet.

   Tres anys després de tancar la Revista Calderina, 
l’Avenç Nacionalista Republicà s’aventura amb El 
Lleó de Caldas, una publicació mensual, periodística-
ment més ambiciosa que la seva predecesora. El 
primer número va sortir el 10 d’octubre de 1912 i 
l’últim, l’11 d’octubre de 1913; setze números en total. 
La redacció i l’administració es trobaven al carrer 
Major, 34-36. L’imprimia José Garrell de Granollers. 
Tenia quatre pàgines, i no hi constava preu enlloc, de 
manera que deduïm que era gratuïta.
   Entre els col·laboradors habituals hi havia Jaume 
Ventura (director de la publicació), Josep Fontcuberta, 
Bertomeu Cruells, i els pseudònims Magister i Febo 
(alter ego de Josep Fontcuberta, qui anys després 
col·laborarà amb La Veu de Caldes), o les inicials P.A.
   L’editorial del número fundacional, titulada 
«Servidor de vostès», explica: «D’aquesta hora enda-
vant hi haurà dos lleons de Caldas, entre els quals hi 
haurà certa analogia: l’un el lleó de la plaça, que 
essent una joia, un tresor, una riquesa,privilegi de la 
vila de Caldas que li ha donat nom i importància 
estigui brut i deixat, pestilent quan havent de ser la 
nina dels ulls dels calderins, el llur orgull sigui una 
vergonya i un afront pel poble del Caldas; però la font 
del lleó (aquella font que com deia en Pitarra “ fins 
sab de pelar pollastres”) abandonada i bruta, segueix 
donant la benefactora aigua calenta, en profit del 
poble que tant poc el cuida.
   L’altre lleó de Caldas, aquest que avui apareix a la 
lum pública, com el de la plaça, tampoc el poble se 
procuparà d’ell, però anirà cridant les conscieǹcies 
dels calderins, donarà tots els entusiasmes, tots els 
amors pel bon nom de Caldas, treballarà amb fé i 
constància per a la seva transformació, posará tots 
els medis, esmerserá totes les forces per a a que ocupi 
el lloc que li correspon entre els demés pobles, fent-ne 

un poble conscient i culte. Aquesta és la nostra missió: 
fer un poble conscient i culte».
   Crida l’atenció la cura de la llengua catalana, 
malgrat que els redactats són previs a la normalització 
de Fabra.
   El Lleó manifesta de forma clara que el seu objectiu 
és subratllar el treball de gent honesta i desemmasca-

rar discursos buits: «(...) Volem democràcia, no dema-
gògia. Pot seguir-se un programa però mai idolatrar 
a un home que a voltes se corromp, mentre que els 
ideals poden no ser pràctics, poden ésser equivocats, 
però sempre són tant purs com el cor que els senti i el 
cervell que els pensa. Com a demòcrates; som 
republicans, com a lliberals, som nacionalistes, puix 
no podem comprendre la llibertat de l’individu en un 
poble esclau».
   Demanen ser lleials en les acusacions que es facin 
a través del periòdic. Ells asseguren que ataquen amb 
enteresa, amb la raó i la veritat. Expressen un fort 
sentit de servei públic: «El Lleó té com a obligació 
informar al públic, proporcionant-li datos i notícies 
per a que el poble pugui jutjar amb ple coneixement 
de causa».
   El to vehement és constant, fidels a l’esperit funda-
cional de posar llum a les informacions oficials i ser, 
alhora, corretja de transmissió de les queixes i 
opinions del carrer. La seva tendència liberal queda 
palesa en articles punyents i crítics en qüestions 
d’ordre social, com ara festes benèfiques, les quals 
consideren denigrants per a la dignitat de les persones.
   El 29 de juliol de 1913 publiquen un número 
extraordinari dedicat a la commemoració del 40è 

aniversari de l’atac carlí, que inclou el relat a doble 
pàgina dels fets per part de Pere Argemí, que en va 
ser testimoni.
   És el primer mitjà local que publica cròniques dels 
Plens, i el primer que demana formalment poder-hi 
assistir com a premsa. L’horari de les sessions genera 
debat. Mentre els membres de la corporació, proce-
dents de classes adinerades, les volen al matí, les 
classes populars demanen que siguin al vespre, quan 
els obrers han acabat la jornada i hi podrien assistir.

   La secció Escaldadas és la més punyent, complint 
l’objectiu de fiscalitzar el poder: «Parlant l’altre dia 
del fet d’anar un representant d’aquest periòdic a 
les sessions municipals, va dir un concejal d’aquest 
ajuntament: “el que no ens convingui que se sàpiga 
no se sabrá pas, per més que vingui a les sessions”. 
Hi ha coses per amagar, martingala segura. Alerta, 
poble de Caldas, que els teus administradors volen 
anar d’”amagatotis”. No volen que te n’enteris de 
com s’ho mangonejen. Apunta-t’ho i valga-te’n».

   En clau social, l’educació i la sanitat públiques i el 
funcionament de la junta de l’Hospital són una 
constant. Fan un seguiment de les seves actuacions i la 
interpel·len en casos en què consideren que hi ha 
discriminació per raons socioeconòmiques. També 
fan seguiment de la polèmica a l’entorn de l’herència 
de Rosa Boet, segons la qual s’han de construir les 
Escoles Pies, i si aquestes han de ser d’educació només 
primària o també secundària. Sobre l’educació fan 
editorials abrandats, posant l’accent en la necessitat 
educativa de les noies.
   Publiquen un número extraordinari arran de 
l’impost de consums de l’època, que, precisament, 
afecta de manera directa l’Avenç Republicà, amb un 
anunci d’embargament.
   A més de les Escaldades, altres seccions són les 
Miquetes (que ja existia a la Revista Calderina) i 
Utilitats, en què es recullen consells, bàsicament, 
sobre la cura d’horts i tasques domèstiques relaciona-
des amb la vida a pagès. Un altre dels continguts és la 
novel·la per entregues Damiel, d’Alfons Maseras.
   En l’àmbit de la salut pública, insisteixen en les 
males olors de l’actual plaça de l’Àngel, de la qual es 
diu que el clavegueram put per algunes de les activi-
tats que s’hi realitzen a prop. En una de les Escaldades 
també critiquen fortament l’estat d’abandonament del 
servei d’aigües més enllà de l’estació de tren.
   Amb El Lleó de Caldas va conviure durant uns 
mesos una altra publicació d’ideologia republicana: 
Verdad, amb què va mantenir fortes disputes.    

Original del nº 34 d'El Caldense (arxiu personal Raimundo Garcia) Reproducció del nº 3 d'El Eco Caldense (arxiu personal Raimundo
Garcia)
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   Publicava cròniques d’actes socials i representa-
cions teatrals, articles sobre termalisme, alguns 
apunts religiosos, crítica política posant atenció en 
problemes quotidians del poble i col·laboracions 
literàries (el número 19, d’1 de setembre de 1887, és 
un especial literari). Tot plegat en un moment en què 
la vila comptava amb 3.620 habitants, amb força 
activitat agrícola i una activitat de serveis centralit-
zada en els set establiments balnearis de l’època, 
freqüentats per uns 4.000 banyistes l’any.
   El liberalisme (en el sentit progressista que 
s’entenia en el segle XIX), la consciència social i una 
certa idea de laïcisme en la vida pública es combina-
ven a les pàgines d’El Caldense amb esquitxos de 
moralitat i puritanisme; calia donar exemple, respec-
tar les normes d’educació i salvaguardar l’aparença 
de vila honorable.
   Un tastet d’alguns dels assumptes que tractava ens 
serveix per conèixer la ideologia que l’impulsava.
   Es va sumar a la petició d’indult del pres de 
Granollers José Solé Moná, condemnat a mort, que 
va engegar el diari El Congost.
   Estava molt preocupat per les dificultats d’accés 
als articles de primera necessitat de la població més 
desafavorida. En un article al nº 8 (15/3/1887), diu: 
«Aunque hubiera en el alza de las primeras materias 
motivo justificado para la subida del precio del pan, 
que no creemos que exista, aunque así fuera, al 
Municipio, por los medios poderosos que directa e 
indirectamente están a su alcance, corresponde 
velar por los intereses de las clases necesitadas y 
protegerlas contra las exigencias crecientes de los 
panaderos, cortantes, etc., que atentos sólo a benefi-
ciar su capital, no reparan en los perjuicios que 
ocasiona al público su proceder incalificable».
   La seva filiació política queda palesa en la 
campanya que inicien al nº 10 (13/4/1887) per evitar 
la constitució a Caldes d’un Centre Catòlic: «Recor-
demos aquellos tristes sucesos [l’atac carlí de 1873], 
recordemos que nos resistimos entonces, a humo y 

fuego, contra el carlismo, y no seamos tan imbéciles 
que acojamos en nuestro seno al áspid que nos ha de 
dar la mortal mordedura en cuanto tenga ocasión 
para ello. (...) el Centro Católico sería una deshonra 
para la liberal Caldas, y no debe ser y no debiendo 
ser, no será».
   Aquesta denúncia portarà cua en les següents 
edicions, en què publiquen escrits d’algunes de les 
persones del poble que s’han sentit al·ludides.
   El seu liberalisme té un límit en el respecte a les 
normes de moralitat, com queda palès en dos 
fragments que reproduïm a continuació, apareguts al 
nº 10 (12/4/1887):
   «Con sentimiento hemos visto en diferentes 
noches las piezas que se han representado en el 
Teatro del salón del café que fue Círculo Caldense. 
El Teatro que debe ser escuela de altos y saludables 
ejemplos para el público, y más para la juventud, 
ofreciendo espectáculos para que de ellos aprenda el 
pueblo, el que nos referimos ha pasado a ser antro 
de incalificables representaciones del género más 
burdo y de subido color. ¿Saben los autores a lo que 
gubernativamente se exponen?».
   «Por Dios Sres. Alcaldes 1º y 2º, les suplicamos 
interpongan algo de su autoridad a fin de refrenar 
los desmanes que de todo género cometen los 
muchachos que concurren a las escuelas y algunos 
grandullones próximos a entrar en quinta.
   Los primeros con sus continuas pedradas y otras 
travesuras (...) y los segundos que (...) se permiten 
cantos libres y otras groserías de peor índole, 
contribuyen a que se pueda formar mal concepto del 
estado de civilización y cultura de que tan celosos 
deben estar los pueblos catalanes, y con más motivo 
Caldas, por la afluencia de forasteros de todos los 
países por razón de sus aguas termales».
   Entre aquests esquitxos de moralitat, cal desta-
car la columna titulada «Lamentaciones inútiles», 
amb què obre el nº 14 (15/6/1887), en què critiquen 
la inoperància de la política institucional; un 

   Tres anys després de tancar la Revista Calderina, 
l’Avenç Nacionalista Republicà s’aventura amb El 
Lleó de Caldas, una publicació mensual, periodística-
ment més ambiciosa que la seva predecesora. El 
primer número va sortir el 10 d’octubre de 1912 i 
l’últim, l’11 d’octubre de 1913; setze números en total. 
La redacció i l’administració es trobaven al carrer 
Major, 34-36. L’imprimia José Garrell de Granollers. 
Tenia quatre pàgines, i no hi constava preu enlloc, de 
manera que deduïm que era gratuïta.
   Entre els col·laboradors habituals hi havia Jaume 
Ventura (director de la publicació), Josep Fontcuberta, 
Bertomeu Cruells, i els pseudònims Magister i Febo 
(alter ego de Josep Fontcuberta, qui anys després 
col·laborarà amb La Veu de Caldes), o les inicials P.A.
   L’editorial del número fundacional, titulada 
«Servidor de vostès», explica: «D’aquesta hora enda-
vant hi haurà dos lleons de Caldas, entre els quals hi 
haurà certa analogia: l’un el lleó de la plaça, que 
essent una joia, un tresor, una riquesa,privilegi de la 
vila de Caldas que li ha donat nom i importància 
estigui brut i deixat, pestilent quan havent de ser la 
nina dels ulls dels calderins, el llur orgull sigui una 
vergonya i un afront pel poble del Caldas; però la font 
del lleó (aquella font que com deia en Pitarra “ fins 
sab de pelar pollastres”) abandonada i bruta, segueix 
donant la benefactora aigua calenta, en profit del 
poble que tant poc el cuida.
   L’altre lleó de Caldas, aquest que avui apareix a la 
lum pública, com el de la plaça, tampoc el poble se 
procuparà d’ell, però anirà cridant les conscieǹcies 
dels calderins, donarà tots els entusiasmes, tots els 
amors pel bon nom de Caldas, treballarà amb fé i 
constància per a la seva transformació, posará tots 
els medis, esmerserá totes les forces per a a que ocupi 
el lloc que li correspon entre els demés pobles, fent-ne 

un poble conscient i culte. Aquesta és la nostra missió: 
fer un poble conscient i culte».
   Crida l’atenció la cura de la llengua catalana, 
malgrat que els redactats són previs a la normalització 
de Fabra.
   El Lleó manifesta de forma clara que el seu objectiu 
és subratllar el treball de gent honesta i desemmasca-

rar discursos buits: «(...) Volem democràcia, no dema-
gògia. Pot seguir-se un programa però mai idolatrar 
a un home que a voltes se corromp, mentre que els 
ideals poden no ser pràctics, poden ésser equivocats, 
però sempre són tant purs com el cor que els senti i el 
cervell que els pensa. Com a demòcrates; som 
republicans, com a lliberals, som nacionalistes, puix 
no podem comprendre la llibertat de l’individu en un 
poble esclau».
   Demanen ser lleials en les acusacions que es facin 
a través del periòdic. Ells asseguren que ataquen amb 
enteresa, amb la raó i la veritat. Expressen un fort 
sentit de servei públic: «El Lleó té com a obligació 
informar al públic, proporcionant-li datos i notícies 
per a que el poble pugui jutjar amb ple coneixement 
de causa».
   El to vehement és constant, fidels a l’esperit funda-
cional de posar llum a les informacions oficials i ser, 
alhora, corretja de transmissió de les queixes i 
opinions del carrer. La seva tendència liberal queda 
palesa en articles punyents i crítics en qüestions 
d’ordre social, com ara festes benèfiques, les quals 
consideren denigrants per a la dignitat de les persones.
   El 29 de juliol de 1913 publiquen un número 
extraordinari dedicat a la commemoració del 40è 

aniversari de l’atac carlí, que inclou el relat a doble 
pàgina dels fets per part de Pere Argemí, que en va 
ser testimoni.
   És el primer mitjà local que publica cròniques dels 
Plens, i el primer que demana formalment poder-hi 
assistir com a premsa. L’horari de les sessions genera 
debat. Mentre els membres de la corporació, proce-
dents de classes adinerades, les volen al matí, les 
classes populars demanen que siguin al vespre, quan 
els obrers han acabat la jornada i hi podrien assistir.

   La secció Escaldadas és la més punyent, complint 
l’objectiu de fiscalitzar el poder: «Parlant l’altre dia 
del fet d’anar un representant d’aquest periòdic a 
les sessions municipals, va dir un concejal d’aquest 
ajuntament: “el que no ens convingui que se sàpiga 
no se sabrá pas, per més que vingui a les sessions”. 
Hi ha coses per amagar, martingala segura. Alerta, 
poble de Caldas, que els teus administradors volen 
anar d’”amagatotis”. No volen que te n’enteris de 
com s’ho mangonejen. Apunta-t’ho i valga-te’n».

   En clau social, l’educació i la sanitat públiques i el 
funcionament de la junta de l’Hospital són una 
constant. Fan un seguiment de les seves actuacions i la 
interpel·len en casos en què consideren que hi ha 
discriminació per raons socioeconòmiques. També 
fan seguiment de la polèmica a l’entorn de l’herència 
de Rosa Boet, segons la qual s’han de construir les 
Escoles Pies, i si aquestes han de ser d’educació només 
primària o també secundària. Sobre l’educació fan 
editorials abrandats, posant l’accent en la necessitat 
educativa de les noies.
   Publiquen un número extraordinari arran de 
l’impost de consums de l’època, que, precisament, 
afecta de manera directa l’Avenç Republicà, amb un 
anunci d’embargament.
   A més de les Escaldades, altres seccions són les 
Miquetes (que ja existia a la Revista Calderina) i 
Utilitats, en què es recullen consells, bàsicament, 
sobre la cura d’horts i tasques domèstiques relaciona-
des amb la vida a pagès. Un altre dels continguts és la 
novel·la per entregues Damiel, d’Alfons Maseras.
   En l’àmbit de la salut pública, insisteixen en les 
males olors de l’actual plaça de l’Àngel, de la qual es 
diu que el clavegueram put per algunes de les activi-
tats que s’hi realitzen a prop. En una de les Escaldades 
també critiquen fortament l’estat d’abandonament del 
servei d’aigües més enllà de l’estació de tren.
   Amb El Lleó de Caldas va conviure durant uns 
mesos una altra publicació d’ideologia republicana: 
Verdad, amb què va mantenir fortes disputes.    
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lament pels debats polítics estèrils, que algú podria 
pensar que descriu la situació actual:
   «No es ciertamente aventurado el afirmar, que 
los debates políticos van concluyendo con la fé que 
en ellos tenía otras veces nuestro pueblo. Derroches 
de oratoria, lujo de bellas imágenes, ingeniosas 
habilidades para hacer que el contrario resulte 
caido y maltrecho.
   Nosotros anhelamos que todas las fracciones 
políticas adquiriesen el conocimiento de que á todas 
por igual toca rehacer la fé que el pais va perdiendo 
en los gobiernos y en la virtualidad y eficacia de las 
Cámaras, y que se dejaran de debates políticos, que 
si en ocasiones son muy pertinentes, en cambio 
sirven muchas veces para que los ministros vean 
como quedan olvidados en sus carteras los más 
útiles proyectos.
   No esperamos sin embargo enmienda en los 
yerros, por el contrario, estamos plenamente conven-
cidos de que nuestras quejas se pierden en el vacío, y 
por lo tanto son, lamentaciones inútiles».
   El Caldense tenia publicitat, sobretot d’establi-
ments termals. N’hi havia també de màquines de 
cosir (en dipòsit) i del Banc Vitalici de Catalunya, 
i d’establiments de fora de Caldes, com «Sombre-
ros muy finos ligeros y baratos» de la Casa Salla-
rés de Barcelona.
   Gràcies a l’arxiu personal de Raimundo Garcia 
Carrera, hem pogut constatar que El Caldense va 
canviar de nom el maig de 1888 per El Eco Caldense, 
«Periódico liberal». L’últim número disponible d’El 
Caldense és el 34, del 15 d’abril de 1888, i l’únic que 
Raimundo Garcia ha pogut rescatar de la capçalera 
que li va prendre el relleu és el 3, del 24 de juny del 
mateix any.
   Aquest exemplar d’El Eco Caldense obre amb 
l’article «Plagas y microbios», en què parlen sobre la 
filoxera i el descobriment d’un nou paràsit, encara 
més terrible. La gràcia del text és el to irònic i força 
escèptic amb què entoma les noves alertes científi-

ques: «Decididamente no ganamos para sustos. Los 
sabios se han propuesto sacarnos de quicio. Un dia 
nos dicen que el café es venenoso en alto grado, que 
el tabaco mata al que lo usa, y no obstante, medio 
mundo toma café y fuma». Com a conclussió escriuen: 
«No descuiden pues nuestros agricultores sus intere-
ses, pero no se alarmen ni se atemoricen por pronós-
ticos de desgracias procedentes de la naturaleza. Lo 
que ha de  preocuparles mas, son las plagas proce-
dentes de los hombres, que si se les deja campar por 
sus respetos, crecen, arruinan y matan».
   La nostra conclusió respecte a les columnes del 
pioner de la premsa calderina és que, cent trenta anys 
després, potser no han perdut gaire actualitat.

   Tres anys després de tancar la Revista Calderina, 
l’Avenç Nacionalista Republicà s’aventura amb El 
Lleó de Caldas, una publicació mensual, periodística-
ment més ambiciosa que la seva predecesora. El 
primer número va sortir el 10 d’octubre de 1912 i 
l’últim, l’11 d’octubre de 1913; setze números en total. 
La redacció i l’administració es trobaven al carrer 
Major, 34-36. L’imprimia José Garrell de Granollers. 
Tenia quatre pàgines, i no hi constava preu enlloc, de 
manera que deduïm que era gratuïta.
   Entre els col·laboradors habituals hi havia Jaume 
Ventura (director de la publicació), Josep Fontcuberta, 
Bertomeu Cruells, i els pseudònims Magister i Febo 
(alter ego de Josep Fontcuberta, qui anys després 
col·laborarà amb La Veu de Caldes), o les inicials P.A.
   L’editorial del número fundacional, titulada 
«Servidor de vostès», explica: «D’aquesta hora enda-
vant hi haurà dos lleons de Caldas, entre els quals hi 
haurà certa analogia: l’un el lleó de la plaça, que 
essent una joia, un tresor, una riquesa,privilegi de la 
vila de Caldas que li ha donat nom i importància 
estigui brut i deixat, pestilent quan havent de ser la 
nina dels ulls dels calderins, el llur orgull sigui una 
vergonya i un afront pel poble del Caldas; però la font 
del lleó (aquella font que com deia en Pitarra “ fins 
sab de pelar pollastres”) abandonada i bruta, segueix 
donant la benefactora aigua calenta, en profit del 
poble que tant poc el cuida.
   L’altre lleó de Caldas, aquest que avui apareix a la 
lum pública, com el de la plaça, tampoc el poble se 
procuparà d’ell, però anirà cridant les conscieǹcies 
dels calderins, donarà tots els entusiasmes, tots els 
amors pel bon nom de Caldas, treballarà amb fé i 
constància per a la seva transformació, posará tots 
els medis, esmerserá totes les forces per a a que ocupi 
el lloc que li correspon entre els demés pobles, fent-ne 

un poble conscient i culte. Aquesta és la nostra missió: 
fer un poble conscient i culte».
   Crida l’atenció la cura de la llengua catalana, 
malgrat que els redactats són previs a la normalització 
de Fabra.
   El Lleó manifesta de forma clara que el seu objectiu 
és subratllar el treball de gent honesta i desemmasca-

rar discursos buits: «(...) Volem democràcia, no dema-
gògia. Pot seguir-se un programa però mai idolatrar 
a un home que a voltes se corromp, mentre que els 
ideals poden no ser pràctics, poden ésser equivocats, 
però sempre són tant purs com el cor que els senti i el 
cervell que els pensa. Com a demòcrates; som 
republicans, com a lliberals, som nacionalistes, puix 
no podem comprendre la llibertat de l’individu en un 
poble esclau».
   Demanen ser lleials en les acusacions que es facin 
a través del periòdic. Ells asseguren que ataquen amb 
enteresa, amb la raó i la veritat. Expressen un fort 
sentit de servei públic: «El Lleó té com a obligació 
informar al públic, proporcionant-li datos i notícies 
per a que el poble pugui jutjar amb ple coneixement 
de causa».
   El to vehement és constant, fidels a l’esperit funda-
cional de posar llum a les informacions oficials i ser, 
alhora, corretja de transmissió de les queixes i 
opinions del carrer. La seva tendència liberal queda 
palesa en articles punyents i crítics en qüestions 
d’ordre social, com ara festes benèfiques, les quals 
consideren denigrants per a la dignitat de les persones.
   El 29 de juliol de 1913 publiquen un número 
extraordinari dedicat a la commemoració del 40è 

aniversari de l’atac carlí, que inclou el relat a doble 
pàgina dels fets per part de Pere Argemí, que en va 
ser testimoni.
   És el primer mitjà local que publica cròniques dels 
Plens, i el primer que demana formalment poder-hi 
assistir com a premsa. L’horari de les sessions genera 
debat. Mentre els membres de la corporació, proce-
dents de classes adinerades, les volen al matí, les 
classes populars demanen que siguin al vespre, quan 
els obrers han acabat la jornada i hi podrien assistir.

   La secció Escaldadas és la més punyent, complint 
l’objectiu de fiscalitzar el poder: «Parlant l’altre dia 
del fet d’anar un representant d’aquest periòdic a 
les sessions municipals, va dir un concejal d’aquest 
ajuntament: “el que no ens convingui que se sàpiga 
no se sabrá pas, per més que vingui a les sessions”. 
Hi ha coses per amagar, martingala segura. Alerta, 
poble de Caldas, que els teus administradors volen 
anar d’”amagatotis”. No volen que te n’enteris de 
com s’ho mangonejen. Apunta-t’ho i valga-te’n».

   En clau social, l’educació i la sanitat públiques i el 
funcionament de la junta de l’Hospital són una 
constant. Fan un seguiment de les seves actuacions i la 
interpel·len en casos en què consideren que hi ha 
discriminació per raons socioeconòmiques. També 
fan seguiment de la polèmica a l’entorn de l’herència 
de Rosa Boet, segons la qual s’han de construir les 
Escoles Pies, i si aquestes han de ser d’educació només 
primària o també secundària. Sobre l’educació fan 
editorials abrandats, posant l’accent en la necessitat 
educativa de les noies.
   Publiquen un número extraordinari arran de 
l’impost de consums de l’època, que, precisament, 
afecta de manera directa l’Avenç Republicà, amb un 
anunci d’embargament.
   A més de les Escaldades, altres seccions són les 
Miquetes (que ja existia a la Revista Calderina) i 
Utilitats, en què es recullen consells, bàsicament, 
sobre la cura d’horts i tasques domèstiques relaciona-
des amb la vida a pagès. Un altre dels continguts és la 
novel·la per entregues Damiel, d’Alfons Maseras.
   En l’àmbit de la salut pública, insisteixen en les 
males olors de l’actual plaça de l’Àngel, de la qual es 
diu que el clavegueram put per algunes de les activi-
tats que s’hi realitzen a prop. En una de les Escaldades 
també critiquen fortament l’estat d’abandonament del 
servei d’aigües més enllà de l’estació de tren.
   Amb El Lleó de Caldas va conviure durant uns 
mesos una altra publicació d’ideologia republicana: 
Verdad, amb què va mantenir fortes disputes.    
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Revista Calderina (1908 - 1909)

   La Revista Calderina va aparèixer dues dècades 
després que desaparegués El Eco Caldense. També 
quinzenal, amb quatre pàgines, l’exemplar costava 
deu cèntims. Tenia la redacció al carrer Major, 28. El 
director era Jaume Riera. Va editar onze números, 
del 15 de novembre de 1908 fins al 30 d’abril de 
1909, i va canviar de format diverses vegades, amb 
fins a tres capçaleres de disseny diferent. Inicial-

ment, l’imprimia Vda. de D. Casanovas, a la Ronda 
Sant Pau de Barcelona; posteriorment, ho va fer 
Esteve Garrell de Granollers.
   Era portaveu de l’Avenç Nacionalista, que repre-
sentava les classes obreres del municipi i comptava 
amb 240 socis. Es tractava, doncs, d’una publicació 
nacionalista, patriòtica, republicana, que donava 
molta importància a la cultura: símbols catalanistes, 

   Tres anys després de tancar la Revista Calderina, 
l’Avenç Nacionalista Republicà s’aventura amb El 
Lleó de Caldas, una publicació mensual, periodística-
ment més ambiciosa que la seva predecesora. El 
primer número va sortir el 10 d’octubre de 1912 i 
l’últim, l’11 d’octubre de 1913; setze números en total. 
La redacció i l’administració es trobaven al carrer 
Major, 34-36. L’imprimia José Garrell de Granollers. 
Tenia quatre pàgines, i no hi constava preu enlloc, de 
manera que deduïm que era gratuïta.
   Entre els col·laboradors habituals hi havia Jaume 
Ventura (director de la publicació), Josep Fontcuberta, 
Bertomeu Cruells, i els pseudònims Magister i Febo 
(alter ego de Josep Fontcuberta, qui anys després 
col·laborarà amb La Veu de Caldes), o les inicials P.A.
   L’editorial del número fundacional, titulada 
«Servidor de vostès», explica: «D’aquesta hora enda-
vant hi haurà dos lleons de Caldas, entre els quals hi 
haurà certa analogia: l’un el lleó de la plaça, que 
essent una joia, un tresor, una riquesa,privilegi de la 
vila de Caldas que li ha donat nom i importància 
estigui brut i deixat, pestilent quan havent de ser la 
nina dels ulls dels calderins, el llur orgull sigui una 
vergonya i un afront pel poble del Caldas; però la font 
del lleó (aquella font que com deia en Pitarra “ fins 
sab de pelar pollastres”) abandonada i bruta, segueix 
donant la benefactora aigua calenta, en profit del 
poble que tant poc el cuida.
   L’altre lleó de Caldas, aquest que avui apareix a la 
lum pública, com el de la plaça, tampoc el poble se 
procuparà d’ell, però anirà cridant les conscieǹcies 
dels calderins, donarà tots els entusiasmes, tots els 
amors pel bon nom de Caldas, treballarà amb fé i 
constància per a la seva transformació, posará tots 
els medis, esmerserá totes les forces per a a que ocupi 
el lloc que li correspon entre els demés pobles, fent-ne 

un poble conscient i culte. Aquesta és la nostra missió: 
fer un poble conscient i culte».
   Crida l’atenció la cura de la llengua catalana, 
malgrat que els redactats són previs a la normalització 
de Fabra.
   El Lleó manifesta de forma clara que el seu objectiu 
és subratllar el treball de gent honesta i desemmasca-

rar discursos buits: «(...) Volem democràcia, no dema-
gògia. Pot seguir-se un programa però mai idolatrar 
a un home que a voltes se corromp, mentre que els 
ideals poden no ser pràctics, poden ésser equivocats, 
però sempre són tant purs com el cor que els senti i el 
cervell que els pensa. Com a demòcrates; som 
republicans, com a lliberals, som nacionalistes, puix 
no podem comprendre la llibertat de l’individu en un 
poble esclau».
   Demanen ser lleials en les acusacions que es facin 
a través del periòdic. Ells asseguren que ataquen amb 
enteresa, amb la raó i la veritat. Expressen un fort 
sentit de servei públic: «El Lleó té com a obligació 
informar al públic, proporcionant-li datos i notícies 
per a que el poble pugui jutjar amb ple coneixement 
de causa».
   El to vehement és constant, fidels a l’esperit funda-
cional de posar llum a les informacions oficials i ser, 
alhora, corretja de transmissió de les queixes i 
opinions del carrer. La seva tendència liberal queda 
palesa en articles punyents i crítics en qüestions 
d’ordre social, com ara festes benèfiques, les quals 
consideren denigrants per a la dignitat de les persones.
   El 29 de juliol de 1913 publiquen un número 
extraordinari dedicat a la commemoració del 40è 

aniversari de l’atac carlí, que inclou el relat a doble 
pàgina dels fets per part de Pere Argemí, que en va 
ser testimoni.
   És el primer mitjà local que publica cròniques dels 
Plens, i el primer que demana formalment poder-hi 
assistir com a premsa. L’horari de les sessions genera 
debat. Mentre els membres de la corporació, proce-
dents de classes adinerades, les volen al matí, les 
classes populars demanen que siguin al vespre, quan 
els obrers han acabat la jornada i hi podrien assistir.

   La secció Escaldadas és la més punyent, complint 
l’objectiu de fiscalitzar el poder: «Parlant l’altre dia 
del fet d’anar un representant d’aquest periòdic a 
les sessions municipals, va dir un concejal d’aquest 
ajuntament: “el que no ens convingui que se sàpiga 
no se sabrá pas, per més que vingui a les sessions”. 
Hi ha coses per amagar, martingala segura. Alerta, 
poble de Caldas, que els teus administradors volen 
anar d’”amagatotis”. No volen que te n’enteris de 
com s’ho mangonejen. Apunta-t’ho i valga-te’n».

   En clau social, l’educació i la sanitat públiques i el 
funcionament de la junta de l’Hospital són una 
constant. Fan un seguiment de les seves actuacions i la 
interpel·len en casos en què consideren que hi ha 
discriminació per raons socioeconòmiques. També 
fan seguiment de la polèmica a l’entorn de l’herència 
de Rosa Boet, segons la qual s’han de construir les 
Escoles Pies, i si aquestes han de ser d’educació només 
primària o també secundària. Sobre l’educació fan 
editorials abrandats, posant l’accent en la necessitat 
educativa de les noies.
   Publiquen un número extraordinari arran de 
l’impost de consums de l’època, que, precisament, 
afecta de manera directa l’Avenç Republicà, amb un 
anunci d’embargament.
   A més de les Escaldades, altres seccions són les 
Miquetes (que ja existia a la Revista Calderina) i 
Utilitats, en què es recullen consells, bàsicament, 
sobre la cura d’horts i tasques domèstiques relaciona-
des amb la vida a pagès. Un altre dels continguts és la 
novel·la per entregues Damiel, d’Alfons Maseras.
   En l’àmbit de la salut pública, insisteixen en les 
males olors de l’actual plaça de l’Àngel, de la qual es 
diu que el clavegueram put per algunes de les activi-
tats que s’hi realitzen a prop. En una de les Escaldades 
també critiquen fortament l’estat d’abandonament del 
servei d’aigües més enllà de l’estació de tren.
   Amb El Lleó de Caldas va conviure durant uns 
mesos una altra publicació d’ideologia republicana: 
Verdad, amb què va mantenir fortes disputes.    

Original del nº 1 de la Revista Calderina (AMCMO) La Revista Calderina va canviar de capçalera en el segon número
(AMCMO)
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   Tres anys després de tancar la Revista Calderina, 
l’Avenç Nacionalista Republicà s’aventura amb El 
Lleó de Caldas, una publicació mensual, periodística-
ment més ambiciosa que la seva predecesora. El 
primer número va sortir el 10 d’octubre de 1912 i 
l’últim, l’11 d’octubre de 1913; setze números en total. 
La redacció i l’administració es trobaven al carrer 
Major, 34-36. L’imprimia José Garrell de Granollers. 
Tenia quatre pàgines, i no hi constava preu enlloc, de 
manera que deduïm que era gratuïta.
   Entre els col·laboradors habituals hi havia Jaume 
Ventura (director de la publicació), Josep Fontcuberta, 
Bertomeu Cruells, i els pseudònims Magister i Febo 
(alter ego de Josep Fontcuberta, qui anys després 
col·laborarà amb La Veu de Caldes), o les inicials P.A.
   L’editorial del número fundacional, titulada 
«Servidor de vostès», explica: «D’aquesta hora enda-
vant hi haurà dos lleons de Caldas, entre els quals hi 
haurà certa analogia: l’un el lleó de la plaça, que 
essent una joia, un tresor, una riquesa,privilegi de la 
vila de Caldas que li ha donat nom i importància 
estigui brut i deixat, pestilent quan havent de ser la 
nina dels ulls dels calderins, el llur orgull sigui una 
vergonya i un afront pel poble del Caldas; però la font 
del lleó (aquella font que com deia en Pitarra “ fins 
sab de pelar pollastres”) abandonada i bruta, segueix 
donant la benefactora aigua calenta, en profit del 
poble que tant poc el cuida.
   L’altre lleó de Caldas, aquest que avui apareix a la 
lum pública, com el de la plaça, tampoc el poble se 
procuparà d’ell, però anirà cridant les conscieǹcies 
dels calderins, donarà tots els entusiasmes, tots els 
amors pel bon nom de Caldas, treballarà amb fé i 
constància per a la seva transformació, posará tots 
els medis, esmerserá totes les forces per a a que ocupi 
el lloc que li correspon entre els demés pobles, fent-ne 

un poble conscient i culte. Aquesta és la nostra missió: 
fer un poble conscient i culte».
   Crida l’atenció la cura de la llengua catalana, 
malgrat que els redactats són previs a la normalització 
de Fabra.
   El Lleó manifesta de forma clara que el seu objectiu 
és subratllar el treball de gent honesta i desemmasca-

rar discursos buits: «(...) Volem democràcia, no dema-
gògia. Pot seguir-se un programa però mai idolatrar 
a un home que a voltes se corromp, mentre que els 
ideals poden no ser pràctics, poden ésser equivocats, 
però sempre són tant purs com el cor que els senti i el 
cervell que els pensa. Com a demòcrates; som 
republicans, com a lliberals, som nacionalistes, puix 
no podem comprendre la llibertat de l’individu en un 
poble esclau».
   Demanen ser lleials en les acusacions que es facin 
a través del periòdic. Ells asseguren que ataquen amb 
enteresa, amb la raó i la veritat. Expressen un fort 
sentit de servei públic: «El Lleó té com a obligació 
informar al públic, proporcionant-li datos i notícies 
per a que el poble pugui jutjar amb ple coneixement 
de causa».
   El to vehement és constant, fidels a l’esperit funda-
cional de posar llum a les informacions oficials i ser, 
alhora, corretja de transmissió de les queixes i 
opinions del carrer. La seva tendència liberal queda 
palesa en articles punyents i crítics en qüestions 
d’ordre social, com ara festes benèfiques, les quals 
consideren denigrants per a la dignitat de les persones.
   El 29 de juliol de 1913 publiquen un número 
extraordinari dedicat a la commemoració del 40è 

aniversari de l’atac carlí, que inclou el relat a doble 
pàgina dels fets per part de Pere Argemí, que en va 
ser testimoni.
   És el primer mitjà local que publica cròniques dels 
Plens, i el primer que demana formalment poder-hi 
assistir com a premsa. L’horari de les sessions genera 
debat. Mentre els membres de la corporació, proce-
dents de classes adinerades, les volen al matí, les 
classes populars demanen que siguin al vespre, quan 
els obrers han acabat la jornada i hi podrien assistir.

   La secció Escaldadas és la més punyent, complint 
l’objectiu de fiscalitzar el poder: «Parlant l’altre dia 
del fet d’anar un representant d’aquest periòdic a 
les sessions municipals, va dir un concejal d’aquest 
ajuntament: “el que no ens convingui que se sàpiga 
no se sabrá pas, per més que vingui a les sessions”. 
Hi ha coses per amagar, martingala segura. Alerta, 
poble de Caldas, que els teus administradors volen 
anar d’”amagatotis”. No volen que te n’enteris de 
com s’ho mangonejen. Apunta-t’ho i valga-te’n».

llengua (no normativitzada encara, per tant, els textos 
eren plens d’errades ortogràfiques), i Jocs Florals (que 
els va impulsar l’Avenç Nacionalista). Hi havia relats, 
poemes i articles.
   En l’editorial de presentació, la Revista Calderina 
deixa molt clar el seu objectiu:
   «Voldríem dir senzillament: venim a fer nacionalis-
me y que ab aixó sol ja tothom ens entengués y ningú 
s’atrevís a profanar la puresa d’aquesta paraula que’s 
un ideal, imputantnos a nosaltres altres intencions 
que les nobles y honrades de volguer fer de Caldes el 
més ferm baluart de la causa nacional de Catalunya».
   Hi escrivien articles de forma habitual Ramon 
Cuspinera, Joseph Della i Domingo Valentí y Cuspi-
nera, qui redactava la columna «Quinzena política», 
amb què solia obrir el periòdic.
   Entre les preocupacions locals, hi havia la brutícia i 
la salut pública, qüestions recorrents en la premsa del 
primer terç de segle XX. Al nº 6 (15/2/1909), apareix 
una queixa perquè la piscina romana està plena de 
brutícia als baixos de la casa de Ramon Sans. Li dema-
nen que la netegi i l’obri al públic.
El quinzenal mostra la seva consciència social amb 
textos com el que publica al nº 8 (15/3/1909), en 
referència a les famílies que arriben a Caldes a treba-
llar a les pedreres: «Fa algún temps que s’observa per 
aquesta vila un moviment important de gent d’altres 
terras, els quals tenim entés, venen á trevallar á las 
pedreras que la Societat “Foment d’Obras y Cons-
truccións” explota al vessant oposat de la Terranova.
   Ab aqueix motiu, moltas casas que per sas pésimas 
condicións feya anys que estaben tancades, sían 
habitadas avuy, puig del contrari no hi hauria manera 
d’enquibir á tanta gent.
   Ho celebrém moltíssim, perque sempre resulta en 
benefici de la població».
   Malgrat que la Revista Calderina no va conviure 
amb cap altra publicació local, sí que n’hi havia de 
comarcals, com La Publicidad, que informaven 
sobre l’actualitat de la vila. Els responsables de la 

Revista Calderina no semblaven tenir en gaire bona 
consideració el seu corresponsal, segons se’n desprén 
dels atacs carregats de sarcasme que li dedicaven. 
   Com a nota curiosa, al nº 11 (30/4/1909), que va ser 
l’últim, reprodueixen el pergamí de l’acte de retroven-
da i restitució de la vila de Caldes, que el rei d’Aragó 
Alfonso I va signar amb el Senyor del Castell de la 
Roca, Martí Benet de Torrellas, el 17 de febrer de 1445.

Postal de les pedreres del Remei (Fons Guillem Ayora, AMCMO)

   En clau social, l’educació i la sanitat públiques i el 
funcionament de la junta de l’Hospital són una 
constant. Fan un seguiment de les seves actuacions i la 
interpel·len en casos en què consideren que hi ha 
discriminació per raons socioeconòmiques. També 
fan seguiment de la polèmica a l’entorn de l’herència 
de Rosa Boet, segons la qual s’han de construir les 
Escoles Pies, i si aquestes han de ser d’educació només 
primària o també secundària. Sobre l’educació fan 
editorials abrandats, posant l’accent en la necessitat 
educativa de les noies.
   Publiquen un número extraordinari arran de 
l’impost de consums de l’època, que, precisament, 
afecta de manera directa l’Avenç Republicà, amb un 
anunci d’embargament.
   A més de les Escaldades, altres seccions són les 
Miquetes (que ja existia a la Revista Calderina) i 
Utilitats, en què es recullen consells, bàsicament, 
sobre la cura d’horts i tasques domèstiques relaciona-
des amb la vida a pagès. Un altre dels continguts és la 
novel·la per entregues Damiel, d’Alfons Maseras.
   En l’àmbit de la salut pública, insisteixen en les 
males olors de l’actual plaça de l’Àngel, de la qual es 
diu que el clavegueram put per algunes de les activi-
tats que s’hi realitzen a prop. En una de les Escaldades 
també critiquen fortament l’estat d’abandonament del 
servei d’aigües més enllà de l’estació de tren.
   Amb El Lleó de Caldas va conviure durant uns 
mesos una altra publicació d’ideologia republicana: 
Verdad, amb què va mantenir fortes disputes.    
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El Lleó de Caldas (1912 - 1913)

   Tres anys després de tancar la Revista Calderina, 
l’Avenç Nacionalista Republicà s’aventura amb El 
Lleó de Caldas, una publicació mensual, periodística-
ment més ambiciosa que la seva predecesora. El 
primer número va sortir el 10 d’octubre de 1912 i 
l’últim, l’11 d’octubre de 1913; setze números en total. 
La redacció i l’administració es trobaven al carrer 
Major, 34-36. L’imprimia José Garrell de Granollers. 
Tenia quatre pàgines, i no hi constava preu enlloc, de 
manera que deduïm que era gratuïta.
   Entre els col·laboradors habituals hi havia Jaume 
Ventura (director de la publicació), Josep Fontcuberta, 
Bertomeu Cruells, i els pseudònims Magister i Febo 
(alter ego de Josep Fontcuberta, qui anys després 
col·laborarà amb La Veu de Caldes), o les inicials P.A.
   L’editorial del número fundacional, titulada 
«Servidor de vostès», explica: «D’aquesta hora enda-
vant hi haurà dos lleons de Caldas, entre els quals hi 
haurà certa analogia: l’un el lleó de la plaça, que 
essent una joia, un tresor, una riquesa,privilegi de la 
vila de Caldas que li ha donat nom i importància 
estigui brut i deixat, pestilent quan havent de ser la 
nina dels ulls dels calderins, el llur orgull sigui una 
vergonya i un afront pel poble del Caldas; però la font 
del lleó (aquella font que com deia en Pitarra “ fins 
sab de pelar pollastres”) abandonada i bruta, segueix 
donant la benefactora aigua calenta, en profit del 
poble que tant poc el cuida.
   L’altre lleó de Caldas, aquest que avui apareix a la 
lum pública, com el de la plaça, tampoc el poble se 
procuparà d’ell, però anirà cridant les conscieǹcies 
dels calderins, donarà tots els entusiasmes, tots els 
amors pel bon nom de Caldas, treballarà amb fé i 
constància per a la seva transformació, posará tots 
els medis, esmerserá totes les forces per a a que ocupi 
el lloc que li correspon entre els demés pobles, fent-ne 

un poble conscient i culte. Aquesta és la nostra missió: 
fer un poble conscient i culte».
   Crida l’atenció la cura de la llengua catalana, 
malgrat que els redactats són previs a la normalització 
de Fabra.
   El Lleó manifesta de forma clara que el seu objectiu 
és subratllar el treball de gent honesta i desemmasca-

rar discursos buits: «(...) Volem democràcia, no dema-
gògia. Pot seguir-se un programa però mai idolatrar 
a un home que a voltes se corromp, mentre que els 
ideals poden no ser pràctics, poden ésser equivocats, 
però sempre són tant purs com el cor que els senti i el 
cervell que els pensa. Com a demòcrates; som 
republicans, com a lliberals, som nacionalistes, puix 
no podem comprendre la llibertat de l’individu en un 
poble esclau».
   Demanen ser lleials en les acusacions que es facin 
a través del periòdic. Ells asseguren que ataquen amb 
enteresa, amb la raó i la veritat. Expressen un fort 
sentit de servei públic: «El Lleó té com a obligació 
informar al públic, proporcionant-li datos i notícies 
per a que el poble pugui jutjar amb ple coneixement 
de causa».
   El to vehement és constant, fidels a l’esperit funda-
cional de posar llum a les informacions oficials i ser, 
alhora, corretja de transmissió de les queixes i 
opinions del carrer. La seva tendència liberal queda 
palesa en articles punyents i crítics en qüestions 
d’ordre social, com ara festes benèfiques, les quals 
consideren denigrants per a la dignitat de les persones.
   El 29 de juliol de 1913 publiquen un número 
extraordinari dedicat a la commemoració del 40è 

aniversari de l’atac carlí, que inclou el relat a doble 
pàgina dels fets per part de Pere Argemí, que en va 
ser testimoni.
   És el primer mitjà local que publica cròniques dels 
Plens, i el primer que demana formalment poder-hi 
assistir com a premsa. L’horari de les sessions genera 
debat. Mentre els membres de la corporació, proce-
dents de classes adinerades, les volen al matí, les 
classes populars demanen que siguin al vespre, quan 
els obrers han acabat la jornada i hi podrien assistir.

   La secció Escaldadas és la més punyent, complint 
l’objectiu de fiscalitzar el poder: «Parlant l’altre dia 
del fet d’anar un representant d’aquest periòdic a 
les sessions municipals, va dir un concejal d’aquest 
ajuntament: “el que no ens convingui que se sàpiga 
no se sabrá pas, per més que vingui a les sessions”. 
Hi ha coses per amagar, martingala segura. Alerta, 
poble de Caldas, que els teus administradors volen 
anar d’”amagatotis”. No volen que te n’enteris de 
com s’ho mangonejen. Apunta-t’ho i valga-te’n».

   En clau social, l’educació i la sanitat públiques i el 
funcionament de la junta de l’Hospital són una 
constant. Fan un seguiment de les seves actuacions i la 
interpel·len en casos en què consideren que hi ha 
discriminació per raons socioeconòmiques. També 
fan seguiment de la polèmica a l’entorn de l’herència 
de Rosa Boet, segons la qual s’han de construir les 
Escoles Pies, i si aquestes han de ser d’educació només 
primària o també secundària. Sobre l’educació fan 
editorials abrandats, posant l’accent en la necessitat 
educativa de les noies.
   Publiquen un número extraordinari arran de 
l’impost de consums de l’època, que, precisament, 
afecta de manera directa l’Avenç Republicà, amb un 
anunci d’embargament.
   A més de les Escaldades, altres seccions són les 
Miquetes (que ja existia a la Revista Calderina) i 
Utilitats, en què es recullen consells, bàsicament, 
sobre la cura d’horts i tasques domèstiques relaciona-
des amb la vida a pagès. Un altre dels continguts és la 
novel·la per entregues Damiel, d’Alfons Maseras.
   En l’àmbit de la salut pública, insisteixen en les 
males olors de l’actual plaça de l’Àngel, de la qual es 
diu que el clavegueram put per algunes de les activi-
tats que s’hi realitzen a prop. En una de les Escaldades 
també critiquen fortament l’estat d’abandonament del 
servei d’aigües més enllà de l’estació de tren.
   Amb El Lleó de Caldas va conviure durant uns 
mesos una altra publicació d’ideologia republicana: 
Verdad, amb què va mantenir fortes disputes.    

Original del primer número d'El Lleó de Caldas (AMCMO)
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   Tres anys després de tancar la Revista Calderina, 
l’Avenç Nacionalista Republicà s’aventura amb El 
Lleó de Caldas, una publicació mensual, periodística-
ment més ambiciosa que la seva predecesora. El 
primer número va sortir el 10 d’octubre de 1912 i 
l’últim, l’11 d’octubre de 1913; setze números en total. 
La redacció i l’administració es trobaven al carrer 
Major, 34-36. L’imprimia José Garrell de Granollers. 
Tenia quatre pàgines, i no hi constava preu enlloc, de 
manera que deduïm que era gratuïta.
   Entre els col·laboradors habituals hi havia Jaume 
Ventura (director de la publicació), Josep Fontcuberta, 
Bertomeu Cruells, i els pseudònims Magister i Febo 
(alter ego de Josep Fontcuberta, qui anys després 
col·laborarà amb La Veu de Caldes), o les inicials P.A.
   L’editorial del número fundacional, titulada 
«Servidor de vostès», explica: «D’aquesta hora enda-
vant hi haurà dos lleons de Caldas, entre els quals hi 
haurà certa analogia: l’un el lleó de la plaça, que 
essent una joia, un tresor, una riquesa,privilegi de la 
vila de Caldas que li ha donat nom i importància 
estigui brut i deixat, pestilent quan havent de ser la 
nina dels ulls dels calderins, el llur orgull sigui una 
vergonya i un afront pel poble del Caldas; però la font 
del lleó (aquella font que com deia en Pitarra “ fins 
sab de pelar pollastres”) abandonada i bruta, segueix 
donant la benefactora aigua calenta, en profit del 
poble que tant poc el cuida.
   L’altre lleó de Caldas, aquest que avui apareix a la 
lum pública, com el de la plaça, tampoc el poble se 
procuparà d’ell, però anirà cridant les conscieǹcies 
dels calderins, donarà tots els entusiasmes, tots els 
amors pel bon nom de Caldas, treballarà amb fé i 
constància per a la seva transformació, posará tots 
els medis, esmerserá totes les forces per a a que ocupi 
el lloc que li correspon entre els demés pobles, fent-ne 

un poble conscient i culte. Aquesta és la nostra missió: 
fer un poble conscient i culte».
   Crida l’atenció la cura de la llengua catalana, 
malgrat que els redactats són previs a la normalització 
de Fabra.
   El Lleó manifesta de forma clara que el seu objectiu 
és subratllar el treball de gent honesta i desemmasca-

rar discursos buits: «(...) Volem democràcia, no dema-
gògia. Pot seguir-se un programa però mai idolatrar 
a un home que a voltes se corromp, mentre que els 
ideals poden no ser pràctics, poden ésser equivocats, 
però sempre són tant purs com el cor que els senti i el 
cervell que els pensa. Com a demòcrates; som 
republicans, com a lliberals, som nacionalistes, puix 
no podem comprendre la llibertat de l’individu en un 
poble esclau».
   Demanen ser lleials en les acusacions que es facin 
a través del periòdic. Ells asseguren que ataquen amb 
enteresa, amb la raó i la veritat. Expressen un fort 
sentit de servei públic: «El Lleó té com a obligació 
informar al públic, proporcionant-li datos i notícies 
per a que el poble pugui jutjar amb ple coneixement 
de causa».
   El to vehement és constant, fidels a l’esperit funda-
cional de posar llum a les informacions oficials i ser, 
alhora, corretja de transmissió de les queixes i 
opinions del carrer. La seva tendència liberal queda 
palesa en articles punyents i crítics en qüestions 
d’ordre social, com ara festes benèfiques, les quals 
consideren denigrants per a la dignitat de les persones.
   El 29 de juliol de 1913 publiquen un número 
extraordinari dedicat a la commemoració del 40è 

aniversari de l’atac carlí, que inclou el relat a doble 
pàgina dels fets per part de Pere Argemí, que en va 
ser testimoni.
   És el primer mitjà local que publica cròniques dels 
Plens, i el primer que demana formalment poder-hi 
assistir com a premsa. L’horari de les sessions genera 
debat. Mentre els membres de la corporació, proce-
dents de classes adinerades, les volen al matí, les 
classes populars demanen que siguin al vespre, quan 
els obrers han acabat la jornada i hi podrien assistir.

   La secció Escaldadas és la més punyent, complint 
l’objectiu de fiscalitzar el poder: «Parlant l’altre dia 
del fet d’anar un representant d’aquest periòdic a 
les sessions municipals, va dir un concejal d’aquest 
ajuntament: “el que no ens convingui que se sàpiga 
no se sabrá pas, per més que vingui a les sessions”. 
Hi ha coses per amagar, martingala segura. Alerta, 
poble de Caldas, que els teus administradors volen 
anar d’”amagatotis”. No volen que te n’enteris de 
com s’ho mangonejen. Apunta-t’ho i valga-te’n».

Imatge de la Font del Lleó abans de la remodelació de l'any 1927
(Fons Guillem Ayora, AMCMO)

   En clau social, l’educació i la sanitat públiques i el 
funcionament de la junta de l’Hospital són una 
constant. Fan un seguiment de les seves actuacions i la 
interpel·len en casos en què consideren que hi ha 
discriminació per raons socioeconòmiques. També 
fan seguiment de la polèmica a l’entorn de l’herència 
de Rosa Boet, segons la qual s’han de construir les 
Escoles Pies, i si aquestes han de ser d’educació només 
primària o també secundària. Sobre l’educació fan 
editorials abrandats, posant l’accent en la necessitat 
educativa de les noies.
   Publiquen un número extraordinari arran de 
l’impost de consums de l’època, que, precisament, 
afecta de manera directa l’Avenç Republicà, amb un 
anunci d’embargament.
   A més de les Escaldades, altres seccions són les 
Miquetes (que ja existia a la Revista Calderina) i 
Utilitats, en què es recullen consells, bàsicament, 
sobre la cura d’horts i tasques domèstiques relaciona-
des amb la vida a pagès. Un altre dels continguts és la 
novel·la per entregues Damiel, d’Alfons Maseras.
   En l’àmbit de la salut pública, insisteixen en les 
males olors de l’actual plaça de l’Àngel, de la qual es 
diu que el clavegueram put per algunes de les activi-
tats que s’hi realitzen a prop. En una de les Escaldades 
també critiquen fortament l’estat d’abandonament del 
servei d’aigües més enllà de l’estació de tren.
   Amb El Lleó de Caldas va conviure durant uns 
mesos una altra publicació d’ideologia republicana: 
Verdad, amb què va mantenir fortes disputes.    

Número extraordinari dedicat a la commemoració de l'atac 
carlí de 1873 (AMCMO)
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   Tres anys després de tancar la Revista Calderina, 
l’Avenç Nacionalista Republicà s’aventura amb El 
Lleó de Caldas, una publicació mensual, periodística-
ment més ambiciosa que la seva predecesora. El 
primer número va sortir el 10 d’octubre de 1912 i 
l’últim, l’11 d’octubre de 1913; setze números en total. 
La redacció i l’administració es trobaven al carrer 
Major, 34-36. L’imprimia José Garrell de Granollers. 
Tenia quatre pàgines, i no hi constava preu enlloc, de 
manera que deduïm que era gratuïta.
   Entre els col·laboradors habituals hi havia Jaume 
Ventura (director de la publicació), Josep Fontcuberta, 
Bertomeu Cruells, i els pseudònims Magister i Febo 
(alter ego de Josep Fontcuberta, qui anys després 
col·laborarà amb La Veu de Caldes), o les inicials P.A.
   L’editorial del número fundacional, titulada 
«Servidor de vostès», explica: «D’aquesta hora enda-
vant hi haurà dos lleons de Caldas, entre els quals hi 
haurà certa analogia: l’un el lleó de la plaça, que 
essent una joia, un tresor, una riquesa,privilegi de la 
vila de Caldas que li ha donat nom i importància 
estigui brut i deixat, pestilent quan havent de ser la 
nina dels ulls dels calderins, el llur orgull sigui una 
vergonya i un afront pel poble del Caldas; però la font 
del lleó (aquella font que com deia en Pitarra “ fins 
sab de pelar pollastres”) abandonada i bruta, segueix 
donant la benefactora aigua calenta, en profit del 
poble que tant poc el cuida.
   L’altre lleó de Caldas, aquest que avui apareix a la 
lum pública, com el de la plaça, tampoc el poble se 
procuparà d’ell, però anirà cridant les conscieǹcies 
dels calderins, donarà tots els entusiasmes, tots els 
amors pel bon nom de Caldas, treballarà amb fé i 
constància per a la seva transformació, posará tots 
els medis, esmerserá totes les forces per a a que ocupi 
el lloc que li correspon entre els demés pobles, fent-ne 

un poble conscient i culte. Aquesta és la nostra missió: 
fer un poble conscient i culte».
   Crida l’atenció la cura de la llengua catalana, 
malgrat que els redactats són previs a la normalització 
de Fabra.
   El Lleó manifesta de forma clara que el seu objectiu 
és subratllar el treball de gent honesta i desemmasca-

rar discursos buits: «(...) Volem democràcia, no dema-
gògia. Pot seguir-se un programa però mai idolatrar 
a un home que a voltes se corromp, mentre que els 
ideals poden no ser pràctics, poden ésser equivocats, 
però sempre són tant purs com el cor que els senti i el 
cervell que els pensa. Com a demòcrates; som 
republicans, com a lliberals, som nacionalistes, puix 
no podem comprendre la llibertat de l’individu en un 
poble esclau».
   Demanen ser lleials en les acusacions que es facin 
a través del periòdic. Ells asseguren que ataquen amb 
enteresa, amb la raó i la veritat. Expressen un fort 
sentit de servei públic: «El Lleó té com a obligació 
informar al públic, proporcionant-li datos i notícies 
per a que el poble pugui jutjar amb ple coneixement 
de causa».
   El to vehement és constant, fidels a l’esperit funda-
cional de posar llum a les informacions oficials i ser, 
alhora, corretja de transmissió de les queixes i 
opinions del carrer. La seva tendència liberal queda 
palesa en articles punyents i crítics en qüestions 
d’ordre social, com ara festes benèfiques, les quals 
consideren denigrants per a la dignitat de les persones.
   El 29 de juliol de 1913 publiquen un número 
extraordinari dedicat a la commemoració del 40è 

aniversari de l’atac carlí, que inclou el relat a doble 
pàgina dels fets per part de Pere Argemí, que en va 
ser testimoni.
   És el primer mitjà local que publica cròniques dels 
Plens, i el primer que demana formalment poder-hi 
assistir com a premsa. L’horari de les sessions genera 
debat. Mentre els membres de la corporació, proce-
dents de classes adinerades, les volen al matí, les 
classes populars demanen que siguin al vespre, quan 
els obrers han acabat la jornada i hi podrien assistir.

   La secció Escaldadas és la més punyent, complint 
l’objectiu de fiscalitzar el poder: «Parlant l’altre dia 
del fet d’anar un representant d’aquest periòdic a 
les sessions municipals, va dir un concejal d’aquest 
ajuntament: “el que no ens convingui que se sàpiga 
no se sabrá pas, per més que vingui a les sessions”. 
Hi ha coses per amagar, martingala segura. Alerta, 
poble de Caldas, que els teus administradors volen 
anar d’”amagatotis”. No volen que te n’enteris de 
com s’ho mangonejen. Apunta-t’ho i valga-te’n».

Fragment de l’acta del ple on s’acorda reservar un espai per a la
premsa (AMCMO)

   En clau social, l’educació i la sanitat públiques i el 
funcionament de la junta de l’Hospital són una 
constant. Fan un seguiment de les seves actuacions i la 
interpel·len en casos en què consideren que hi ha 
discriminació per raons socioeconòmiques. També 
fan seguiment de la polèmica a l’entorn de l’herència 
de Rosa Boet, segons la qual s’han de construir les 
Escoles Pies, i si aquestes han de ser d’educació només 
primària o també secundària. Sobre l’educació fan 
editorials abrandats, posant l’accent en la necessitat 
educativa de les noies.
   Publiquen un número extraordinari arran de 
l’impost de consums de l’època, que, precisament, 
afecta de manera directa l’Avenç Republicà, amb un 
anunci d’embargament.
   A més de les Escaldades, altres seccions són les 
Miquetes (que ja existia a la Revista Calderina) i 
Utilitats, en què es recullen consells, bàsicament, 
sobre la cura d’horts i tasques domèstiques relaciona-
des amb la vida a pagès. Un altre dels continguts és la 
novel·la per entregues Damiel, d’Alfons Maseras.
   En l’àmbit de la salut pública, insisteixen en les 
males olors de l’actual plaça de l’Àngel, de la qual es 
diu que el clavegueram put per algunes de les activi-
tats que s’hi realitzen a prop. En una de les Escaldades 
també critiquen fortament l’estat d’abandonament del 
servei d’aigües més enllà de l’estació de tren.
   Amb El Lleó de Caldas va conviure durant uns 
mesos una altra publicació d’ideologia republicana: 
Verdad, amb què va mantenir fortes disputes.    
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   Tres anys després de tancar la Revista Calderina, 
l’Avenç Nacionalista Republicà s’aventura amb El 
Lleó de Caldas, una publicació mensual, periodística-
ment més ambiciosa que la seva predecesora. El 
primer número va sortir el 10 d’octubre de 1912 i 
l’últim, l’11 d’octubre de 1913; setze números en total. 
La redacció i l’administració es trobaven al carrer 
Major, 34-36. L’imprimia José Garrell de Granollers. 
Tenia quatre pàgines, i no hi constava preu enlloc, de 
manera que deduïm que era gratuïta.
   Entre els col·laboradors habituals hi havia Jaume 
Ventura (director de la publicació), Josep Fontcuberta, 
Bertomeu Cruells, i els pseudònims Magister i Febo 
(alter ego de Josep Fontcuberta, qui anys després 
col·laborarà amb La Veu de Caldes), o les inicials P.A.
   L’editorial del número fundacional, titulada 
«Servidor de vostès», explica: «D’aquesta hora enda-
vant hi haurà dos lleons de Caldas, entre els quals hi 
haurà certa analogia: l’un el lleó de la plaça, que 
essent una joia, un tresor, una riquesa,privilegi de la 
vila de Caldas que li ha donat nom i importància 
estigui brut i deixat, pestilent quan havent de ser la 
nina dels ulls dels calderins, el llur orgull sigui una 
vergonya i un afront pel poble del Caldas; però la font 
del lleó (aquella font que com deia en Pitarra “ fins 
sab de pelar pollastres”) abandonada i bruta, segueix 
donant la benefactora aigua calenta, en profit del 
poble que tant poc el cuida.
   L’altre lleó de Caldas, aquest que avui apareix a la 
lum pública, com el de la plaça, tampoc el poble se 
procuparà d’ell, però anirà cridant les conscieǹcies 
dels calderins, donarà tots els entusiasmes, tots els 
amors pel bon nom de Caldas, treballarà amb fé i 
constància per a la seva transformació, posará tots 
els medis, esmerserá totes les forces per a a que ocupi 
el lloc que li correspon entre els demés pobles, fent-ne 

un poble conscient i culte. Aquesta és la nostra missió: 
fer un poble conscient i culte».
   Crida l’atenció la cura de la llengua catalana, 
malgrat que els redactats són previs a la normalització 
de Fabra.
   El Lleó manifesta de forma clara que el seu objectiu 
és subratllar el treball de gent honesta i desemmasca-

rar discursos buits: «(...) Volem democràcia, no dema-
gògia. Pot seguir-se un programa però mai idolatrar 
a un home que a voltes se corromp, mentre que els 
ideals poden no ser pràctics, poden ésser equivocats, 
però sempre són tant purs com el cor que els senti i el 
cervell que els pensa. Com a demòcrates; som 
republicans, com a lliberals, som nacionalistes, puix 
no podem comprendre la llibertat de l’individu en un 
poble esclau».
   Demanen ser lleials en les acusacions que es facin 
a través del periòdic. Ells asseguren que ataquen amb 
enteresa, amb la raó i la veritat. Expressen un fort 
sentit de servei públic: «El Lleó té com a obligació 
informar al públic, proporcionant-li datos i notícies 
per a que el poble pugui jutjar amb ple coneixement 
de causa».
   El to vehement és constant, fidels a l’esperit funda-
cional de posar llum a les informacions oficials i ser, 
alhora, corretja de transmissió de les queixes i 
opinions del carrer. La seva tendència liberal queda 
palesa en articles punyents i crítics en qüestions 
d’ordre social, com ara festes benèfiques, les quals 
consideren denigrants per a la dignitat de les persones.
   El 29 de juliol de 1913 publiquen un número 
extraordinari dedicat a la commemoració del 40è 

aniversari de l’atac carlí, que inclou el relat a doble 
pàgina dels fets per part de Pere Argemí, que en va 
ser testimoni.
   És el primer mitjà local que publica cròniques dels 
Plens, i el primer que demana formalment poder-hi 
assistir com a premsa. L’horari de les sessions genera 
debat. Mentre els membres de la corporació, proce-
dents de classes adinerades, les volen al matí, les 
classes populars demanen que siguin al vespre, quan 
els obrers han acabat la jornada i hi podrien assistir.

   La secció Escaldadas és la més punyent, complint 
l’objectiu de fiscalitzar el poder: «Parlant l’altre dia 
del fet d’anar un representant d’aquest periòdic a 
les sessions municipals, va dir un concejal d’aquest 
ajuntament: “el que no ens convingui que se sàpiga 
no se sabrá pas, per més que vingui a les sessions”. 
Hi ha coses per amagar, martingala segura. Alerta, 
poble de Caldas, que els teus administradors volen 
anar d’”amagatotis”. No volen que te n’enteris de 
com s’ho mangonejen. Apunta-t’ho i valga-te’n».

Verdad (1913)

   Publicació mensual (malgrat té una periodicitat 
irregular) bilingüe. Costava cinc cèntims, però a partir 
del tercer número l’apugen a deu sense augmentar les 
vuit pàgines inicials ni gairebé el format (passa d’A5 a 
un tamany lleugerament més gran). Va sobreviure set 
números, des del 8 de març de 1913 fins al 16 d’agost 
del mateix any. La capçalera es definia com a «Hoja de 
propaganda Republicana Federal» i hi apareixia 
l’emblema de la Revolució Francesa: «Libertad, igual-
dad, fraternidad». Tenia la seu a la Pl. Constitució, 15. 
S’imprimia a J. Sallent (Sabadell). El director era 
Jaume Riera, qui anteriorment havia dirigit la Revista 
Calderina, i entre els redactors i col·laboradors hi 
havia Pere Canals, Josep Solà, Josep Masclans, i 
d’altres que signaven com Roqueta, Ursus, Calderón, 
M. Khinlehy, Luz-Y-Fé i F.P.
   En el número de debut afirmava que «seguirà el 
movimiento político local y general, en forma de 
periódico, para que tenga en esta población un incan-
sable defensor, toda idea de libertad y de progreso y 
mucho más, en pro de las clases proletarias que son 
las que más necesitadas están de periódicos que 
defiendan sus intereses».
   Eren seguidors de les idees federalistes de «don Fran-
cisco Pi y Margall, como único remedio para el 
engrandecimiento de nuestra patria, y, al mismo 
tiempo, para que los hombres cuando estemos identifi-
cados en sus doctrinas, seamos libres en nuestros 
derechos, y, practicando el sagrado emblema de 
fraternidad, se pueda hacer un pueblo culto, digno de 
figurar como modelo de civilización, entre los pueblos 
civilizados, y la paz y la concordia sea para siempre 
nuestro más sagrado emblema».
   A diferència d’El Lleó, doncs, el catalanisme és un 
element secundari. Compartien, però, la voluntat de 
fiscalitzar el poder o, com a mínim, aquesta era la seva 

declaració d’intencions: «(...) al que infrinja los sagra-
dos deberes que el pueblo le ha conferido, sea del 
partido político que sea, nosotros siempre imparcia-
les, le pondremos en letras de molde a la vergüenza 
pública, para que el pueblo juzgue su proceder».
   La motivació política de Verdad era la unitat del 
republicanisme per a l’assoliment d’una societat justa. 
Aquesta voluntat de treballar per un objectiu comú, en 
principi la feien extensiva a la premsa local, i en 
l’editorial del primer número saludaven El Lleó, que ja 

   En clau social, l’educació i la sanitat públiques i el 
funcionament de la junta de l’Hospital són una 
constant. Fan un seguiment de les seves actuacions i la 
interpel·len en casos en què consideren que hi ha 
discriminació per raons socioeconòmiques. També 
fan seguiment de la polèmica a l’entorn de l’herència 
de Rosa Boet, segons la qual s’han de construir les 
Escoles Pies, i si aquestes han de ser d’educació només 
primària o també secundària. Sobre l’educació fan 
editorials abrandats, posant l’accent en la necessitat 
educativa de les noies.
   Publiquen un número extraordinari arran de 
l’impost de consums de l’època, que, precisament, 
afecta de manera directa l’Avenç Republicà, amb un 
anunci d’embargament.
   A més de les Escaldades, altres seccions són les 
Miquetes (que ja existia a la Revista Calderina) i 
Utilitats, en què es recullen consells, bàsicament, 
sobre la cura d’horts i tasques domèstiques relaciona-
des amb la vida a pagès. Un altre dels continguts és la 
novel·la per entregues Damiel, d’Alfons Maseras.
   En l’àmbit de la salut pública, insisteixen en les 
males olors de l’actual plaça de l’Àngel, de la qual es 
diu que el clavegueram put per algunes de les activi-
tats que s’hi realitzen a prop. En una de les Escaldades 
també critiquen fortament l’estat d’abandonament del 
servei d’aigües més enllà de l’estació de tren.
   Amb El Lleó de Caldas va conviure durant uns 
mesos una altra publicació d’ideologia republicana: 
Verdad, amb què va mantenir fortes disputes.    

Original del nº 1 de Verdad (AMCMO)
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   Tres anys després de tancar la Revista Calderina, 
l’Avenç Nacionalista Republicà s’aventura amb El 
Lleó de Caldas, una publicació mensual, periodística-
ment més ambiciosa que la seva predecesora. El 
primer número va sortir el 10 d’octubre de 1912 i 
l’últim, l’11 d’octubre de 1913; setze números en total. 
La redacció i l’administració es trobaven al carrer 
Major, 34-36. L’imprimia José Garrell de Granollers. 
Tenia quatre pàgines, i no hi constava preu enlloc, de 
manera que deduïm que era gratuïta.
   Entre els col·laboradors habituals hi havia Jaume 
Ventura (director de la publicació), Josep Fontcuberta, 
Bertomeu Cruells, i els pseudònims Magister i Febo 
(alter ego de Josep Fontcuberta, qui anys després 
col·laborarà amb La Veu de Caldes), o les inicials P.A.
   L’editorial del número fundacional, titulada 
«Servidor de vostès», explica: «D’aquesta hora enda-
vant hi haurà dos lleons de Caldas, entre els quals hi 
haurà certa analogia: l’un el lleó de la plaça, que 
essent una joia, un tresor, una riquesa,privilegi de la 
vila de Caldas que li ha donat nom i importància 
estigui brut i deixat, pestilent quan havent de ser la 
nina dels ulls dels calderins, el llur orgull sigui una 
vergonya i un afront pel poble del Caldas; però la font 
del lleó (aquella font que com deia en Pitarra “ fins 
sab de pelar pollastres”) abandonada i bruta, segueix 
donant la benefactora aigua calenta, en profit del 
poble que tant poc el cuida.
   L’altre lleó de Caldas, aquest que avui apareix a la 
lum pública, com el de la plaça, tampoc el poble se 
procuparà d’ell, però anirà cridant les conscieǹcies 
dels calderins, donarà tots els entusiasmes, tots els 
amors pel bon nom de Caldas, treballarà amb fé i 
constància per a la seva transformació, posará tots 
els medis, esmerserá totes les forces per a a que ocupi 
el lloc que li correspon entre els demés pobles, fent-ne 

un poble conscient i culte. Aquesta és la nostra missió: 
fer un poble conscient i culte».
   Crida l’atenció la cura de la llengua catalana, 
malgrat que els redactats són previs a la normalització 
de Fabra.
   El Lleó manifesta de forma clara que el seu objectiu 
és subratllar el treball de gent honesta i desemmasca-

rar discursos buits: «(...) Volem democràcia, no dema-
gògia. Pot seguir-se un programa però mai idolatrar 
a un home que a voltes se corromp, mentre que els 
ideals poden no ser pràctics, poden ésser equivocats, 
però sempre són tant purs com el cor que els senti i el 
cervell que els pensa. Com a demòcrates; som 
republicans, com a lliberals, som nacionalistes, puix 
no podem comprendre la llibertat de l’individu en un 
poble esclau».
   Demanen ser lleials en les acusacions que es facin 
a través del periòdic. Ells asseguren que ataquen amb 
enteresa, amb la raó i la veritat. Expressen un fort 
sentit de servei públic: «El Lleó té com a obligació 
informar al públic, proporcionant-li datos i notícies 
per a que el poble pugui jutjar amb ple coneixement 
de causa».
   El to vehement és constant, fidels a l’esperit funda-
cional de posar llum a les informacions oficials i ser, 
alhora, corretja de transmissió de les queixes i 
opinions del carrer. La seva tendència liberal queda 
palesa en articles punyents i crítics en qüestions 
d’ordre social, com ara festes benèfiques, les quals 
consideren denigrants per a la dignitat de les persones.
   El 29 de juliol de 1913 publiquen un número 
extraordinari dedicat a la commemoració del 40è 

aniversari de l’atac carlí, que inclou el relat a doble 
pàgina dels fets per part de Pere Argemí, que en va 
ser testimoni.
   És el primer mitjà local que publica cròniques dels 
Plens, i el primer que demana formalment poder-hi 
assistir com a premsa. L’horari de les sessions genera 
debat. Mentre els membres de la corporació, proce-
dents de classes adinerades, les volen al matí, les 
classes populars demanen que siguin al vespre, quan 
els obrers han acabat la jornada i hi podrien assistir.

   La secció Escaldadas és la més punyent, complint 
l’objectiu de fiscalitzar el poder: «Parlant l’altre dia 
del fet d’anar un representant d’aquest periòdic a 
les sessions municipals, va dir un concejal d’aquest 
ajuntament: “el que no ens convingui que se sàpiga 
no se sabrá pas, per més que vingui a les sessions”. 
Hi ha coses per amagar, martingala segura. Alerta, 
poble de Caldas, que els teus administradors volen 
anar d’”amagatotis”. No volen que te n’enteris de 
com s’ho mangonejen. Apunta-t’ho i valga-te’n».

portava uns mesos al carrer. La fraternitat, però, va 
durar ben poc.
   Verdad sorgeix per iniciativa d’alguns membres del 
Centre Democràtic i Progressista, que en aquells anys 
vivia «una època de confrontacions entre socis o 
tendències, que es materialitza en assemblees generals 
de conflicte i l’elecció de dues juntes directives» (El 
Centre Democràtic i Progressista de Caldes de Mont-
bui. Amàlia Bosch i Datzira. Rúbrica Editorial, 2016. 
Pàgina 180). No sobta, doncs, l’article que signa X. ja 
en aquest primer número, en què lamenta que la Junta 
directiva de l’ateneu calderí hagi desestimat subvencio-
nar la nova publicació amb cinc pessetes mensuals, 
sense plantejar l’assumpte en assemblea.
   Al nº 3, del 26 d’abril, escriuen una amarga queixa 
sobre Josep Serracant Grañé, regidor, conserge, 
cafeter i impulsor del Centre, per no fer el repartiment 
dels vint-i-cinc exemplars de Verdad i sí d’un altre 
periòdic (se suposa que El Lleó de Caldas). «Nada de 
preferencias señor Serracant, porque todos tenemos 
derecho a la vida».
   El nº 2 l’obren amb un editorial que serà el pròleg 
de bona part dels continguts posteriors, marcats per 
un enfrontament agre (que arriba a semblar infantil) 
amb El Lleó: «Hay quien, con saña y mala fe, se ha 
cuidado de esparcer por esta población el rumor de 
que nosotros hemos fundado este periódico, cobran-
do de elementos refractarios a toda idea de libertad y 
progreso, añadiendo además, que no es otro nuestro 
fin que el de dispersar los elementos republicanos 
que en este pueblo hay. Y esto es una verdadera 
infamia tramada por alguien que teme verse atacado 
por alguna “VERDAD” de las muchas que nosotros 
publicaremos».
   L’enfrontament entre les dues capçaleres neix de 
l’article titulat «Un altre somni», publicat al quart 
número de Verdad (10/5/1913), en què un tal Picolín 
parodia un escrit d’El Lleó titulat «El somni». A 
aquests no els agrada el to i responen amb un text força 
despectiu, i a partir d’aquí els uns i els altres no paren. 

Verdad obre el número cinc amb l’editorial «Per a “El 
Lleó de Caldas”», en què, entre altres coses, expressen: 
«¿Qué tal vegada ja no vos recordeu d’alló de respec-
tar la dignitat ja individual ja col·lectiva, que segons 
vostre primer nombre manifestareu que sería la norma 
de vostre periódic i que imperaria sempre en vostra 
redacció? Perque no creiem que compliu amb lo 
promés, ofenent y atacant en lo més íntim la dignitat 
d’uns quants companys vostres en la prempsa, qu’en-
car que humils, dignes mereixedors d’un més alt 
respecte per tothom i especialment per part vostra».
   El nº 6 (17/7/1913) el tornen a obrir amb una rèplica 
a El Lleó, titulada «Acabant la... broma», en què adver-
teixen que no respondran nous atacs i conclouen: «I si 
d’assumptes d’interés per a aquesta nostra mai prou 
estimada vila vos en manquen, nosaltres vos en podem 
oferir, que per excés d’original i per manca de quartos 
per a fer sortir den quant en quant algun nombre 
extraordinari, no els podem publicar».
   Malgrat dir que acabarien «la broma», en el setè 
número (16/8/1913), l’últim en la curta vida de Verdad, 
encara hi ha col·laboracions que, en to burleta, 
insisteixen en la rèplica a El Lleó.
   Pel que fa a la resta de continguts, Verdad és molt 
crític amb la situació política a l’Estat, com s’observa 
en l’article «Política actual», que signa Ursus al número 
inaugural: «Esta es la España política de nuestros 
días, mirad a vuestro alrededor y no veréis más que 
políticos de profesión gobernando una multitud de 
fanáticos, que en su ignorancia, solo sirven para 
confundir con el lodo el ideal a que pertenecen las 
mayorías, en tanto, valiéndose siempre de estos políti-
cos polichinelas y de esas multitudes ignorantes, 
gobiernan a su antojo, como si los bienes del pueblo 
fueran solo humo de paja que se desvaneciera al 
menor soplo de su conveniencia».
   Critiquen l’abús de poder i el conformisme de la 
població. F.P escriu a «Un botón»: «Me siento muy 
honrado al poderme llamar vecino de esta villa, no por 
lo que es, sinó por lo que fue y tiene necesidad de ser; 

   En clau social, l’educació i la sanitat públiques i el 
funcionament de la junta de l’Hospital són una 
constant. Fan un seguiment de les seves actuacions i la 
interpel·len en casos en què consideren que hi ha 
discriminació per raons socioeconòmiques. També 
fan seguiment de la polèmica a l’entorn de l’herència 
de Rosa Boet, segons la qual s’han de construir les 
Escoles Pies, i si aquestes han de ser d’educació només 
primària o també secundària. Sobre l’educació fan 
editorials abrandats, posant l’accent en la necessitat 
educativa de les noies.
   Publiquen un número extraordinari arran de 
l’impost de consums de l’època, que, precisament, 
afecta de manera directa l’Avenç Republicà, amb un 
anunci d’embargament.
   A més de les Escaldades, altres seccions són les 
Miquetes (que ja existia a la Revista Calderina) i 
Utilitats, en què es recullen consells, bàsicament, 
sobre la cura d’horts i tasques domèstiques relaciona-
des amb la vida a pagès. Un altre dels continguts és la 
novel·la per entregues Damiel, d’Alfons Maseras.
   En l’àmbit de la salut pública, insisteixen en les 
males olors de l’actual plaça de l’Àngel, de la qual es 
diu que el clavegueram put per algunes de les activi-
tats que s’hi realitzen a prop. En una de les Escaldades 
també critiquen fortament l’estat d’abandonament del 
servei d’aigües més enllà de l’estació de tren.
   Amb El Lleó de Caldas va conviure durant uns 
mesos una altra publicació d’ideologia republicana: 
Verdad, amb què va mantenir fortes disputes.    
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   Tres anys després de tancar la Revista Calderina, 
l’Avenç Nacionalista Republicà s’aventura amb El 
Lleó de Caldas, una publicació mensual, periodística-
ment més ambiciosa que la seva predecesora. El 
primer número va sortir el 10 d’octubre de 1912 i 
l’últim, l’11 d’octubre de 1913; setze números en total. 
La redacció i l’administració es trobaven al carrer 
Major, 34-36. L’imprimia José Garrell de Granollers. 
Tenia quatre pàgines, i no hi constava preu enlloc, de 
manera que deduïm que era gratuïta.
   Entre els col·laboradors habituals hi havia Jaume 
Ventura (director de la publicació), Josep Fontcuberta, 
Bertomeu Cruells, i els pseudònims Magister i Febo 
(alter ego de Josep Fontcuberta, qui anys després 
col·laborarà amb La Veu de Caldes), o les inicials P.A.
   L’editorial del número fundacional, titulada 
«Servidor de vostès», explica: «D’aquesta hora enda-
vant hi haurà dos lleons de Caldas, entre els quals hi 
haurà certa analogia: l’un el lleó de la plaça, que 
essent una joia, un tresor, una riquesa,privilegi de la 
vila de Caldas que li ha donat nom i importància 
estigui brut i deixat, pestilent quan havent de ser la 
nina dels ulls dels calderins, el llur orgull sigui una 
vergonya i un afront pel poble del Caldas; però la font 
del lleó (aquella font que com deia en Pitarra “ fins 
sab de pelar pollastres”) abandonada i bruta, segueix 
donant la benefactora aigua calenta, en profit del 
poble que tant poc el cuida.
   L’altre lleó de Caldas, aquest que avui apareix a la 
lum pública, com el de la plaça, tampoc el poble se 
procuparà d’ell, però anirà cridant les conscieǹcies 
dels calderins, donarà tots els entusiasmes, tots els 
amors pel bon nom de Caldas, treballarà amb fé i 
constància per a la seva transformació, posará tots 
els medis, esmerserá totes les forces per a a que ocupi 
el lloc que li correspon entre els demés pobles, fent-ne 

un poble conscient i culte. Aquesta és la nostra missió: 
fer un poble conscient i culte».
   Crida l’atenció la cura de la llengua catalana, 
malgrat que els redactats són previs a la normalització 
de Fabra.
   El Lleó manifesta de forma clara que el seu objectiu 
és subratllar el treball de gent honesta i desemmasca-

rar discursos buits: «(...) Volem democràcia, no dema-
gògia. Pot seguir-se un programa però mai idolatrar 
a un home que a voltes se corromp, mentre que els 
ideals poden no ser pràctics, poden ésser equivocats, 
però sempre són tant purs com el cor que els senti i el 
cervell que els pensa. Com a demòcrates; som 
republicans, com a lliberals, som nacionalistes, puix 
no podem comprendre la llibertat de l’individu en un 
poble esclau».
   Demanen ser lleials en les acusacions que es facin 
a través del periòdic. Ells asseguren que ataquen amb 
enteresa, amb la raó i la veritat. Expressen un fort 
sentit de servei públic: «El Lleó té com a obligació 
informar al públic, proporcionant-li datos i notícies 
per a que el poble pugui jutjar amb ple coneixement 
de causa».
   El to vehement és constant, fidels a l’esperit funda-
cional de posar llum a les informacions oficials i ser, 
alhora, corretja de transmissió de les queixes i 
opinions del carrer. La seva tendència liberal queda 
palesa en articles punyents i crítics en qüestions 
d’ordre social, com ara festes benèfiques, les quals 
consideren denigrants per a la dignitat de les persones.
   El 29 de juliol de 1913 publiquen un número 
extraordinari dedicat a la commemoració del 40è 

aniversari de l’atac carlí, que inclou el relat a doble 
pàgina dels fets per part de Pere Argemí, que en va 
ser testimoni.
   És el primer mitjà local que publica cròniques dels 
Plens, i el primer que demana formalment poder-hi 
assistir com a premsa. L’horari de les sessions genera 
debat. Mentre els membres de la corporació, proce-
dents de classes adinerades, les volen al matí, les 
classes populars demanen que siguin al vespre, quan 
els obrers han acabat la jornada i hi podrien assistir.

   La secció Escaldadas és la més punyent, complint 
l’objectiu de fiscalitzar el poder: «Parlant l’altre dia 
del fet d’anar un representant d’aquest periòdic a 
les sessions municipals, va dir un concejal d’aquest 
ajuntament: “el que no ens convingui que se sàpiga 
no se sabrá pas, per més que vingui a les sessions”. 
Hi ha coses per amagar, martingala segura. Alerta, 
poble de Caldas, que els teus administradors volen 
anar d’”amagatotis”. No volen que te n’enteris de 
com s’ho mangonejen. Apunta-t’ho i valga-te’n».

digo por lo que fué, por ser notorio en su historia, de 
ser una de las villas más liberales de España, y digo no 
por lo que es, por ver en ella un caciquismo que la 
embrutece». El repartiment de consums i els comptes 
de l’Hospital (el 26 d’abril publiquen un número 
extraordinari per tractar aquest assumpte i el 18 de 
juny Pere Canals escriu un article en profunditat), com 
a El Lleó de Caldas, són dos dels temes més polèmics 
i que generen més indignació.
   En l’edició del 10 de maig (nº 4), Un agricultor diu a 
«Para los explotados»: «Hace algun tiempo que la 
agricultura de este pueblo sufre una crisis espantosa, 
sin encontrar más amparo que cuatro burgueses 
despiadados que hacen escarnio de ella».
   Fan crònica dels Plens. En la de l’11 de març es 
destaca que Pau Cuscó, mort recentment, ha deixat 
50.000 pts al Banc d’Espanya per sufragar despeses 
que ocasioni tota operació quirúrgica als pobres de la 
vila, i que s’instal·larà una habitació de primera classe 
a l’Hospital de Santa Creu de Barcelona amb el nom 
del donant. El nomenen fill adoptiu i se li posa el seu 
nom a un carrer.
   Hi ha notícies breus sobre aspectes quotidians del 
poble, com la manca de neteja als carrers, els proble-
mes amb el subministrament elèctric, el clavegueram i 
l’economia local, que es tracten en les seccions 
«Comentaris» (que signa Goia) i «Chispas», sovint 
amb un to irònic.
   En l’edició del 8 de juny, parlen amb sarcasme 
sobre la Font del Lleó: «... hay que mirarla de lejos... 
No bajar la escalera antes de haberse alistado en una 
compañía de seguros de vida ó de haber hecho testa-
mento... No respondemos de los accidentes, porque las 
piedras son tan finas que parecen construídas de 
jabón, por lo resbaladizas... También hay que traerse 
de antemano un frasco de “éter” por los síncopes que 
á uno pueden sobrevenirle á causa del mal olor que 
despiden unos depósitos contiguos».
   A l’últim número, publiquen que «varis veins del 
carrer del Pont, s’han personat en nostra redacció, 

demanant-nos que fem pública la següent queixa: Un 
establiment de banys que dona part en aquell carrer, 
diu que moltes vegades tiren desde les habitacions del 
mateix, aigües que per cert no tenen res d’oloroses, i 
si molt d’altra cosa. Preguem a les autoritats que’s 
facin ressó d’aquest abús, i que prenguin les mides 
necessaries per a que els veins de dit carrer no 
estiguin obligats moltes vegades a sentir olors 
anti-higiéniques».
   També publiquen una secció d’espectacles, a 
càrrec de Calderón, qui adverteix que «se parlará de 
tota classe d’espectacles, menys de les sessions del 
Excm. Ajuntament».
   La Festa de l’Atac és igualment motiu de crítica. El 
1913 commemoren el quarantè aniversari, i M. Khin-
lehy escriu l’article «Contricció», en què lamenta que 
el record als màrtirs de l’atac carlí a Caldes es limiti 
als actes commemoratius de cada any i que siguin en 
to festiu. Considera que, igual que hi ha un carrer 
dedicat al tinent coronel Asensio Vega, els fills de 
Caldes i de les viles veïnes que hi van perdre la vida, 
«els màrtirs», haurien de rebre el mateix tracte que el 
militar republicà.
   Malgrat la mala relació amb El Lleó, ambdues 
publicacions tenen moltes coincidències ideològi-
ques. Potser amb la voluntat de rebaixar tensions, 
Pere Canals escriu a l’edició del 17 de juliol l’article 
«Fora son i abaix els somnis», en què felicita el jove 
Josep Fontcuberta (qui serà alcalde durant la Segona 
República) pel text titulat «La son del meu poble», en 
què tracta els problemes dels agricultors locals, i 
aporta la que, al seu parer, seria la solució: formar 
una cooperativa.

   En clau social, l’educació i la sanitat públiques i el 
funcionament de la junta de l’Hospital són una 
constant. Fan un seguiment de les seves actuacions i la 
interpel·len en casos en què consideren que hi ha 
discriminació per raons socioeconòmiques. També 
fan seguiment de la polèmica a l’entorn de l’herència 
de Rosa Boet, segons la qual s’han de construir les 
Escoles Pies, i si aquestes han de ser d’educació només 
primària o també secundària. Sobre l’educació fan 
editorials abrandats, posant l’accent en la necessitat 
educativa de les noies.
   Publiquen un número extraordinari arran de 
l’impost de consums de l’època, que, precisament, 
afecta de manera directa l’Avenç Republicà, amb un 
anunci d’embargament.
   A més de les Escaldades, altres seccions són les 
Miquetes (que ja existia a la Revista Calderina) i 
Utilitats, en què es recullen consells, bàsicament, 
sobre la cura d’horts i tasques domèstiques relaciona-
des amb la vida a pagès. Un altre dels continguts és la 
novel·la per entregues Damiel, d’Alfons Maseras.
   En l’àmbit de la salut pública, insisteixen en les 
males olors de l’actual plaça de l’Àngel, de la qual es 
diu que el clavegueram put per algunes de les activi-
tats que s’hi realitzen a prop. En una de les Escaldades 
també critiquen fortament l’estat d’abandonament del 
servei d’aigües més enllà de l’estació de tren.
   Amb El Lleó de Caldas va conviure durant uns 
mesos una altra publicació d’ideologia republicana: 
Verdad, amb què va mantenir fortes disputes.    
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   Tres anys després de tancar la Revista Calderina, 
l’Avenç Nacionalista Republicà s’aventura amb El 
Lleó de Caldas, una publicació mensual, periodística-
ment més ambiciosa que la seva predecesora. El 
primer número va sortir el 10 d’octubre de 1912 i 
l’últim, l’11 d’octubre de 1913; setze números en total. 
La redacció i l’administració es trobaven al carrer 
Major, 34-36. L’imprimia José Garrell de Granollers. 
Tenia quatre pàgines, i no hi constava preu enlloc, de 
manera que deduïm que era gratuïta.
   Entre els col·laboradors habituals hi havia Jaume 
Ventura (director de la publicació), Josep Fontcuberta, 
Bertomeu Cruells, i els pseudònims Magister i Febo 
(alter ego de Josep Fontcuberta, qui anys després 
col·laborarà amb La Veu de Caldes), o les inicials P.A.
   L’editorial del número fundacional, titulada 
«Servidor de vostès», explica: «D’aquesta hora enda-
vant hi haurà dos lleons de Caldas, entre els quals hi 
haurà certa analogia: l’un el lleó de la plaça, que 
essent una joia, un tresor, una riquesa,privilegi de la 
vila de Caldas que li ha donat nom i importància 
estigui brut i deixat, pestilent quan havent de ser la 
nina dels ulls dels calderins, el llur orgull sigui una 
vergonya i un afront pel poble del Caldas; però la font 
del lleó (aquella font que com deia en Pitarra “ fins 
sab de pelar pollastres”) abandonada i bruta, segueix 
donant la benefactora aigua calenta, en profit del 
poble que tant poc el cuida.
   L’altre lleó de Caldas, aquest que avui apareix a la 
lum pública, com el de la plaça, tampoc el poble se 
procuparà d’ell, però anirà cridant les conscieǹcies 
dels calderins, donarà tots els entusiasmes, tots els 
amors pel bon nom de Caldas, treballarà amb fé i 
constància per a la seva transformació, posará tots 
els medis, esmerserá totes les forces per a a que ocupi 
el lloc que li correspon entre els demés pobles, fent-ne 

un poble conscient i culte. Aquesta és la nostra missió: 
fer un poble conscient i culte».
   Crida l’atenció la cura de la llengua catalana, 
malgrat que els redactats són previs a la normalització 
de Fabra.
   El Lleó manifesta de forma clara que el seu objectiu 
és subratllar el treball de gent honesta i desemmasca-

rar discursos buits: «(...) Volem democràcia, no dema-
gògia. Pot seguir-se un programa però mai idolatrar 
a un home que a voltes se corromp, mentre que els 
ideals poden no ser pràctics, poden ésser equivocats, 
però sempre són tant purs com el cor que els senti i el 
cervell que els pensa. Com a demòcrates; som 
republicans, com a lliberals, som nacionalistes, puix 
no podem comprendre la llibertat de l’individu en un 
poble esclau».
   Demanen ser lleials en les acusacions que es facin 
a través del periòdic. Ells asseguren que ataquen amb 
enteresa, amb la raó i la veritat. Expressen un fort 
sentit de servei públic: «El Lleó té com a obligació 
informar al públic, proporcionant-li datos i notícies 
per a que el poble pugui jutjar amb ple coneixement 
de causa».
   El to vehement és constant, fidels a l’esperit funda-
cional de posar llum a les informacions oficials i ser, 
alhora, corretja de transmissió de les queixes i 
opinions del carrer. La seva tendència liberal queda 
palesa en articles punyents i crítics en qüestions 
d’ordre social, com ara festes benèfiques, les quals 
consideren denigrants per a la dignitat de les persones.
   El 29 de juliol de 1913 publiquen un número 
extraordinari dedicat a la commemoració del 40è 

aniversari de l’atac carlí, que inclou el relat a doble 
pàgina dels fets per part de Pere Argemí, que en va 
ser testimoni.
   És el primer mitjà local que publica cròniques dels 
Plens, i el primer que demana formalment poder-hi 
assistir com a premsa. L’horari de les sessions genera 
debat. Mentre els membres de la corporació, proce-
dents de classes adinerades, les volen al matí, les 
classes populars demanen que siguin al vespre, quan 
els obrers han acabat la jornada i hi podrien assistir.

   La secció Escaldadas és la més punyent, complint 
l’objectiu de fiscalitzar el poder: «Parlant l’altre dia 
del fet d’anar un representant d’aquest periòdic a 
les sessions municipals, va dir un concejal d’aquest 
ajuntament: “el que no ens convingui que se sàpiga 
no se sabrá pas, per més que vingui a les sessions”. 
Hi ha coses per amagar, martingala segura. Alerta, 
poble de Caldas, que els teus administradors volen 
anar d’”amagatotis”. No volen que te n’enteris de 
com s’ho mangonejen. Apunta-t’ho i valga-te’n».

La Veu de Caldes (1920 - 1922)

   Després de set anys sense premsa calderina, el 
setembre de 1920 apareix La Veu de Caldes, «Revista 
nacionalista, portaveu de la comarca», que va impulsar 
el cronista, historiador i arxiver de la vila Avelí 
Xalabarder. Tenia la redacció al carrer del Forn, 3. Va 
editar 23 números, de setembre de 1920 a abril de 1922. 
Tenia dotze pàgines (a vegades setze) i costava cinquan-
ta cèntims. Els tres primers números els va imprimir J. 
Joseph, de Granollers, però a partir del quart se’n va 
encarregar la imprenta Casanovas de Barcelona. Entre 
els col·laboradors habituals hi havia Josep Fontcuberta 
(a vegades signava amb el pseudònim FEBO), Eduard 
Ragasol, Jaume Bech, Joaquim Aymerich, Jaume 
Camps, L. C. De Baduell, Ramon Solà, un tal Celsius i 
un altre que signava amb les inicials R.S.B.
   El número inaugural es presenta amb l’editorial 
«Déu vos guard», en què deixen clara la seva militància 
calderina i nacionalista:
   «Ans que tots aimants de la nostra terra manifestem 
clara i noblement que una profunda catalanitat 
inspirarà sempre els nostres actes. Convensuts fervents 
de la necesitat de que la cultura arrivi a un grau màxim 
d’expansió, encaminarém els nostros esforços perque 
La Veu de Caldes en sigui un portaveu ben esplendorós, 
donant cabuda a les seves planes a tot trevall de difusió 
de coneixements».
   És la primera publicació local en què apareixen cròni-
ques esportives. També és la que mostra més cura per 
l’estètica, amb inclusió d’imatges, tant fotografies com 
il·lustracions. Destaca la de capçalera, obra de Joaquim 
Mir, en què apareix un gall en primer terme, amb l’escut 
de Caldes, i la vila al centre del paisatge.
   La seva aparició té certa repercussió en l’entorn 
comarcal, o almenys sembla que s’hagi preocupat 
perquè sigui així, ja que a la Revista vallesana hi escriu 
algú que firma com a «Calderí» per queixar-se d’alguns 
continguts. En concret, dels relacionats amb la necessi-
tat d’abonar-se a la nova companyia elèctrica. 
   De fet, el nº 1 inclou la «Memoria de las operacions 

practicades per l’Electra Caldense, S.A. en l’any 1919, 
llegida i aprovada la Junta Extraordinària celebrada el 9 
de maig de 1920», un especial que signa el gerent de la 
societat, que era el mateix Avelí Xalabarder. El 
document narra el procés de constitució de l’empresa 
amb mil accions de cent pessetes i totes les dificultats 
per les quals passarà pel que fa a la xarxa de distribució 
junt amb l’altra empresa existent a la vila, La Catalana. 
Tot i els entrebancs, el balanç econòmic és positiu. 
Xalabarder retreu els qui encara no han comprat 
accions de la companyia voler-li mal. «El negoci no té 

   En clau social, l’educació i la sanitat públiques i el 
funcionament de la junta de l’Hospital són una 
constant. Fan un seguiment de les seves actuacions i la 
interpel·len en casos en què consideren que hi ha 
discriminació per raons socioeconòmiques. També 
fan seguiment de la polèmica a l’entorn de l’herència 
de Rosa Boet, segons la qual s’han de construir les 
Escoles Pies, i si aquestes han de ser d’educació només 
primària o també secundària. Sobre l’educació fan 
editorials abrandats, posant l’accent en la necessitat 
educativa de les noies.
   Publiquen un número extraordinari arran de 
l’impost de consums de l’època, que, precisament, 
afecta de manera directa l’Avenç Republicà, amb un 
anunci d’embargament.
   A més de les Escaldades, altres seccions són les 
Miquetes (que ja existia a la Revista Calderina) i 
Utilitats, en què es recullen consells, bàsicament, 
sobre la cura d’horts i tasques domèstiques relaciona-
des amb la vida a pagès. Un altre dels continguts és la 
novel·la per entregues Damiel, d’Alfons Maseras.
   En l’àmbit de la salut pública, insisteixen en les 
males olors de l’actual plaça de l’Àngel, de la qual es 
diu que el clavegueram put per algunes de les activi-
tats que s’hi realitzen a prop. En una de les Escaldades 
també critiquen fortament l’estat d’abandonament del 
servei d’aigües més enllà de l’estació de tren.
   Amb El Lleó de Caldas va conviure durant uns 
mesos una altra publicació d’ideologia republicana: 
Verdad, amb què va mantenir fortes disputes.    

Original del nº 3 de La Veu de Caldes (AMCMO)
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   Tres anys després de tancar la Revista Calderina, 
l’Avenç Nacionalista Republicà s’aventura amb El 
Lleó de Caldas, una publicació mensual, periodística-
ment més ambiciosa que la seva predecesora. El 
primer número va sortir el 10 d’octubre de 1912 i 
l’últim, l’11 d’octubre de 1913; setze números en total. 
La redacció i l’administració es trobaven al carrer 
Major, 34-36. L’imprimia José Garrell de Granollers. 
Tenia quatre pàgines, i no hi constava preu enlloc, de 
manera que deduïm que era gratuïta.
   Entre els col·laboradors habituals hi havia Jaume 
Ventura (director de la publicació), Josep Fontcuberta, 
Bertomeu Cruells, i els pseudònims Magister i Febo 
(alter ego de Josep Fontcuberta, qui anys després 
col·laborarà amb La Veu de Caldes), o les inicials P.A.
   L’editorial del número fundacional, titulada 
«Servidor de vostès», explica: «D’aquesta hora enda-
vant hi haurà dos lleons de Caldas, entre els quals hi 
haurà certa analogia: l’un el lleó de la plaça, que 
essent una joia, un tresor, una riquesa,privilegi de la 
vila de Caldas que li ha donat nom i importància 
estigui brut i deixat, pestilent quan havent de ser la 
nina dels ulls dels calderins, el llur orgull sigui una 
vergonya i un afront pel poble del Caldas; però la font 
del lleó (aquella font que com deia en Pitarra “ fins 
sab de pelar pollastres”) abandonada i bruta, segueix 
donant la benefactora aigua calenta, en profit del 
poble que tant poc el cuida.
   L’altre lleó de Caldas, aquest que avui apareix a la 
lum pública, com el de la plaça, tampoc el poble se 
procuparà d’ell, però anirà cridant les conscieǹcies 
dels calderins, donarà tots els entusiasmes, tots els 
amors pel bon nom de Caldas, treballarà amb fé i 
constància per a la seva transformació, posará tots 
els medis, esmerserá totes les forces per a a que ocupi 
el lloc que li correspon entre els demés pobles, fent-ne 

un poble conscient i culte. Aquesta és la nostra missió: 
fer un poble conscient i culte».
   Crida l’atenció la cura de la llengua catalana, 
malgrat que els redactats són previs a la normalització 
de Fabra.
   El Lleó manifesta de forma clara que el seu objectiu 
és subratllar el treball de gent honesta i desemmasca-

rar discursos buits: «(...) Volem democràcia, no dema-
gògia. Pot seguir-se un programa però mai idolatrar 
a un home que a voltes se corromp, mentre que els 
ideals poden no ser pràctics, poden ésser equivocats, 
però sempre són tant purs com el cor que els senti i el 
cervell que els pensa. Com a demòcrates; som 
republicans, com a lliberals, som nacionalistes, puix 
no podem comprendre la llibertat de l’individu en un 
poble esclau».
   Demanen ser lleials en les acusacions que es facin 
a través del periòdic. Ells asseguren que ataquen amb 
enteresa, amb la raó i la veritat. Expressen un fort 
sentit de servei públic: «El Lleó té com a obligació 
informar al públic, proporcionant-li datos i notícies 
per a que el poble pugui jutjar amb ple coneixement 
de causa».
   El to vehement és constant, fidels a l’esperit funda-
cional de posar llum a les informacions oficials i ser, 
alhora, corretja de transmissió de les queixes i 
opinions del carrer. La seva tendència liberal queda 
palesa en articles punyents i crítics en qüestions 
d’ordre social, com ara festes benèfiques, les quals 
consideren denigrants per a la dignitat de les persones.
   El 29 de juliol de 1913 publiquen un número 
extraordinari dedicat a la commemoració del 40è 

aniversari de l’atac carlí, que inclou el relat a doble 
pàgina dels fets per part de Pere Argemí, que en va 
ser testimoni.
   És el primer mitjà local que publica cròniques dels 
Plens, i el primer que demana formalment poder-hi 
assistir com a premsa. L’horari de les sessions genera 
debat. Mentre els membres de la corporació, proce-
dents de classes adinerades, les volen al matí, les 
classes populars demanen que siguin al vespre, quan 
els obrers han acabat la jornada i hi podrien assistir.

   La secció Escaldadas és la més punyent, complint 
l’objectiu de fiscalitzar el poder: «Parlant l’altre dia 
del fet d’anar un representant d’aquest periòdic a 
les sessions municipals, va dir un concejal d’aquest 
ajuntament: “el que no ens convingui que se sàpiga 
no se sabrá pas, per més que vingui a les sessions”. 
Hi ha coses per amagar, martingala segura. Alerta, 
poble de Caldas, que els teus administradors volen 
anar d’”amagatotis”. No volen que te n’enteris de 
com s’ho mangonejen. Apunta-t’ho i valga-te’n».

tindreu assegurat el pa dels vostres fills i la prosperi-
tat i benestar de vostres llars».
   L’atac carlí de 1873 també és recordat a La Veu de 
Caldes, en l’edició d’agost de 1921 (nº 16), amb un text 
històric d’Avelí Xalabarder, en què fa la reconstrucció 
dels fets i aprofita per aigualir una mica l’actuació del 
tinent coronel Asensio Vega, heroi republicà, de qui 
diu que es va veure empès pels seus homes a anar en 
socors de Caldes.
   Els continguts literaris tenen un pes important, així 
com la voluntat de promoure l’ús de la llengua catalana. 
El 4 de setembre de 1921 se celebren els Jocs Florals 
humorístics (anys després l’Esbarjo també els convo-
carà), i durant diversos números les planes de La Veu 
reprodueixen els treballs llegits i premiats en la jorna-

   En clau social, l’educació i la sanitat públiques i el 
funcionament de la junta de l’Hospital són una 
constant. Fan un seguiment de les seves actuacions i la 
interpel·len en casos en què consideren que hi ha 
discriminació per raons socioeconòmiques. També 
fan seguiment de la polèmica a l’entorn de l’herència 
de Rosa Boet, segons la qual s’han de construir les 
Escoles Pies, i si aquestes han de ser d’educació només 
primària o també secundària. Sobre l’educació fan 
editorials abrandats, posant l’accent en la necessitat 
educativa de les noies.
   Publiquen un número extraordinari arran de 
l’impost de consums de l’època, que, precisament, 
afecta de manera directa l’Avenç Republicà, amb un 
anunci d’embargament.
   A més de les Escaldades, altres seccions són les 
Miquetes (que ja existia a la Revista Calderina) i 
Utilitats, en què es recullen consells, bàsicament, 
sobre la cura d’horts i tasques domèstiques relaciona-
des amb la vida a pagès. Un altre dels continguts és la 
novel·la per entregues Damiel, d’Alfons Maseras.
   En l’àmbit de la salut pública, insisteixen en les 
males olors de l’actual plaça de l’Àngel, de la qual es 
diu que el clavegueram put per algunes de les activi-
tats que s’hi realitzen a prop. En una de les Escaldades 
també critiquen fortament l’estat d’abandonament del 
servei d’aigües més enllà de l’estació de tren.
   Amb El Lleó de Caldas va conviure durant uns 
mesos una altra publicació d’ideologia republicana: 
Verdad, amb què va mantenir fortes disputes.    

pèrdua, però es fa necessari el concurs de tots. Si en 
endavant se mira amb l’apatia e indiferència en què 
s’ha mirat fins avui, quan se’n vulguin donar compte ja 
no hi seran a temps», conclou.
   Entre les seccions, destaca la d’Història calderina. S’hi 
esmenten escriptors i divulgadors com Josep Canudas, 
Cornet i Mas, amb col·laboracions de Víctor Balaguer i 
Llobet i Vall-llosera. Climent Cuspinera, però, es queixa 
que els articles no són prou contrastats per manca de 
documentació i recerca en els arxius, i es lamenta que hi 
hagi un estat d’abandonament a l’hora de preservar 
documents. Xalabarder li respon que només tenen «la 
modesta pretensió de publicar treballs d’història, sense 
exercir l’esperit crític excepte quan l’ocasió en que de 
manera fefaent es puguin desmuntar falses creences».
   La Veu de Caldes tenia periodicitat mensual, però 
durant els mesos de novembre i desembre de 1920 van 
sortir alguns números amb freqüència setmanal donat 
que el govern espanyol va convocar eleccions a Corts, i 
la capçalera calderina es va abocar en la campanya pel 
candidat Josep Umbert, de la Lliga Regionalista, pel 
districte de Castellterçol, del qual Caldes de Montbui 
era la vila més poblada. Umbert sortiria elegit en impo-
sar-se al candidat monàrquic, Miquel Salellas.
   Una novetat destacada que introdueix La Veu de 
Caldes, i que adoptarà la premsa posterior, és el número 
extraordinari de Festa Major, que amplia pàgines (fins a 
trenta), inclou el programa complet d’actes, va molt més 
carregat d’anuncis i es presenta amb un disseny 
especial, amb portada a dues tintes.
   Entre els continguts, n’hi ha de lloança vers les 
virtuts de la vila, la seva riquesa paisatgística, cultural i 
econòmica, com el que signa X. amb el títol «Caldes 
industrial», el darrer paràgraf del qual és força descrip-
tiu dels valors ideològics que defensava el periòdic:  
«¡Obrers calderins! aneu seguint la ruta de treball que
d’ella no vos desviin ni vos apartin excitacions revolu-
cionàries, ni prèdiques, ni doctrines utòpiques i de 
difícil, per no dir impossible, aplicació actual, i així 
fareu de nostra xamosa vila un centre de riquesa i 
prosperitat i l’espill on podràn mirar-se tots els
pobles, estimeu i practiqueu el treball i la pau, i    

Portada del nº 1 de La Veu de Caldes (AMCMO)
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   Tres anys després de tancar la Revista Calderina, 
l’Avenç Nacionalista Republicà s’aventura amb El 
Lleó de Caldas, una publicació mensual, periodística-
ment més ambiciosa que la seva predecesora. El 
primer número va sortir el 10 d’octubre de 1912 i 
l’últim, l’11 d’octubre de 1913; setze números en total. 
La redacció i l’administració es trobaven al carrer 
Major, 34-36. L’imprimia José Garrell de Granollers. 
Tenia quatre pàgines, i no hi constava preu enlloc, de 
manera que deduïm que era gratuïta.
   Entre els col·laboradors habituals hi havia Jaume 
Ventura (director de la publicació), Josep Fontcuberta, 
Bertomeu Cruells, i els pseudònims Magister i Febo 
(alter ego de Josep Fontcuberta, qui anys després 
col·laborarà amb La Veu de Caldes), o les inicials P.A.
   L’editorial del número fundacional, titulada 
«Servidor de vostès», explica: «D’aquesta hora enda-
vant hi haurà dos lleons de Caldas, entre els quals hi 
haurà certa analogia: l’un el lleó de la plaça, que 
essent una joia, un tresor, una riquesa,privilegi de la 
vila de Caldas que li ha donat nom i importància 
estigui brut i deixat, pestilent quan havent de ser la 
nina dels ulls dels calderins, el llur orgull sigui una 
vergonya i un afront pel poble del Caldas; però la font 
del lleó (aquella font que com deia en Pitarra “ fins 
sab de pelar pollastres”) abandonada i bruta, segueix 
donant la benefactora aigua calenta, en profit del 
poble que tant poc el cuida.
   L’altre lleó de Caldas, aquest que avui apareix a la 
lum pública, com el de la plaça, tampoc el poble se 
procuparà d’ell, però anirà cridant les conscieǹcies 
dels calderins, donarà tots els entusiasmes, tots els 
amors pel bon nom de Caldas, treballarà amb fé i 
constància per a la seva transformació, posará tots 
els medis, esmerserá totes les forces per a a que ocupi 
el lloc que li correspon entre els demés pobles, fent-ne 

un poble conscient i culte. Aquesta és la nostra missió: 
fer un poble conscient i culte».
   Crida l’atenció la cura de la llengua catalana, 
malgrat que els redactats són previs a la normalització 
de Fabra.
   El Lleó manifesta de forma clara que el seu objectiu 
és subratllar el treball de gent honesta i desemmasca-

rar discursos buits: «(...) Volem democràcia, no dema-
gògia. Pot seguir-se un programa però mai idolatrar 
a un home que a voltes se corromp, mentre que els 
ideals poden no ser pràctics, poden ésser equivocats, 
però sempre són tant purs com el cor que els senti i el 
cervell que els pensa. Com a demòcrates; som 
republicans, com a lliberals, som nacionalistes, puix 
no podem comprendre la llibertat de l’individu en un 
poble esclau».
   Demanen ser lleials en les acusacions que es facin 
a través del periòdic. Ells asseguren que ataquen amb 
enteresa, amb la raó i la veritat. Expressen un fort 
sentit de servei públic: «El Lleó té com a obligació 
informar al públic, proporcionant-li datos i notícies 
per a que el poble pugui jutjar amb ple coneixement 
de causa».
   El to vehement és constant, fidels a l’esperit funda-
cional de posar llum a les informacions oficials i ser, 
alhora, corretja de transmissió de les queixes i 
opinions del carrer. La seva tendència liberal queda 
palesa en articles punyents i crítics en qüestions 
d’ordre social, com ara festes benèfiques, les quals 
consideren denigrants per a la dignitat de les persones.
   El 29 de juliol de 1913 publiquen un número 
extraordinari dedicat a la commemoració del 40è 

aniversari de l’atac carlí, que inclou el relat a doble 
pàgina dels fets per part de Pere Argemí, que en va 
ser testimoni.
   És el primer mitjà local que publica cròniques dels 
Plens, i el primer que demana formalment poder-hi 
assistir com a premsa. L’horari de les sessions genera 
debat. Mentre els membres de la corporació, proce-
dents de classes adinerades, les volen al matí, les 
classes populars demanen que siguin al vespre, quan 
els obrers han acabat la jornada i hi podrien assistir.

   La secció Escaldadas és la més punyent, complint 
l’objectiu de fiscalitzar el poder: «Parlant l’altre dia 
del fet d’anar un representant d’aquest periòdic a 
les sessions municipals, va dir un concejal d’aquest 
ajuntament: “el que no ens convingui que se sàpiga 
no se sabrá pas, per més que vingui a les sessions”. 
Hi ha coses per amagar, martingala segura. Alerta, 
poble de Caldas, que els teus administradors volen 
anar d’”amagatotis”. No volen que te n’enteris de 
com s’ho mangonejen. Apunta-t’ho i valga-te’n».

da. El periòdic s’implica també en la promoció del 
Concurs de lectura i escriptura de llengua catalana per 
a joves de fins a catorze anys, que organitza l’Associa-
ció Nacionalista de Caldes de Montbui com a integrant 
de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana.
   El mal funcionament del tren és un tema recurrent. 
L’edició d’octubre de 1921 (nº 18), especial de Festa 
Major, obre amb l’editorial «Una protesta ben justifica-
da», en què denuncia l’empitjorament del servei per 
culpa de les companyies ferroviàries del Nort i de 
Mollet a Caldes. «Les arrivades a Caldes son desastro-
ses. Al matí, hi ha dies que s’arriva a un quart 
d’una i al vespre, a dos quarts de vuit. ¡Quatre hores 
per anar de Barcelona a Caldes! Es vergonyós. Una 

vila, que per la concorrencia de banyistes, la majoria 
dels quals senten més que nosaltres les molesties del 
viatje, hauria de tenir un esmerat servei, s’ha de veure 
obligada a soportar aquest, tant desastròs».
   La presència de la dona en la premsa calderina fins a 
la Segona República és inexistent. No n’hi ha cap que 
signi cap article (si no és que darrera d’algun pseudò-
nim o inicials se n’amaga alguna) i no se’n parla més 
enllà d’alguna crítica teatral o d’enllaços matrimonials i 
altres esdeveniments de societat. Sobta, per tant, 
l’article que signa el mestre Jaume Bech a l’edició de 
gener de 1922 de La Veu (nº 21), amb el títol «La noia 
d’avui, la dòna de demá», en què fa una defensa encesa 
de l’emancipació femenina:
   «Hi hagué èpoques en que la dóna era esclava; en el 
sigle passat fou un moble de luxe; en l’actualitat 
comença a disposar de sí mateixa, i dintre de pocs anys 
actuarà com pugui actuar l’home més independent; per 
això té igualtat d’intel·ligència i no menys noblesa de 
cor. (...) Dins molt pocs anys, les dónes tindràn vot, 
exerciràn moltes carreres de l’Estat, defensaràn les 
causes en els tribunals, dirigiràn fàbriques i tallers, 
tindràn veu en el Congrés, etc., etc. I per anunciar tot 
aixó no’s necessita pas ésser profeta.
   Jo conec les primeres noies que tingueren la valentia 
de cursar les assignatures en l’institut on jo estudiava; 
de desafiar el qué diràn de la gent apocada que les 
senyalava amb el dit quan sortien pels carrers».
   Bech és coautor, juntament amb el farmacèutic Salva-
dor Codina, del llibre L’amic del turista, una guia excur-
sionista de l’entorn de Caldes, que van publicar el 1922.
   El nº 23 de La Veu de Caldes, d’abril de 1922, és l’últim 
d’aquesta capçalera. Obre d’una manera força curiosa: 
amb la queixa a pàgina sencera de l’Agrupació 
Lírica-Dramàtica del Círcol Instructiu i Recreatiu per la 
crítica implacable que fa el periòdic en la secció Noticia-
ri d’aquesta mateixa edició: «Es veritat que n’hauriem 
de donar compte a la secció Teatral, més el nostre 
redactor s’hi oposa, dient que, ni val la pena d’obrir-la 
aquella Secció, per ressenyar les diemne funcions, que 
s’han celebrat. Hi han hagut tal cúmul de desencerts, de 
desgracies i de papers ridículs, que clamen venjansa».

   En clau social, l’educació i la sanitat públiques i el 
funcionament de la junta de l’Hospital són una 
constant. Fan un seguiment de les seves actuacions i la 
interpel·len en casos en què consideren que hi ha 
discriminació per raons socioeconòmiques. També 
fan seguiment de la polèmica a l’entorn de l’herència 
de Rosa Boet, segons la qual s’han de construir les 
Escoles Pies, i si aquestes han de ser d’educació només 
primària o també secundària. Sobre l’educació fan 
editorials abrandats, posant l’accent en la necessitat 
educativa de les noies.
   Publiquen un número extraordinari arran de 
l’impost de consums de l’època, que, precisament, 
afecta de manera directa l’Avenç Republicà, amb un 
anunci d’embargament.
   A més de les Escaldades, altres seccions són les 
Miquetes (que ja existia a la Revista Calderina) i 
Utilitats, en què es recullen consells, bàsicament, 
sobre la cura d’horts i tasques domèstiques relaciona-
des amb la vida a pagès. Un altre dels continguts és la 
novel·la per entregues Damiel, d’Alfons Maseras.
   En l’àmbit de la salut pública, insisteixen en les 
males olors de l’actual plaça de l’Àngel, de la qual es 
diu que el clavegueram put per algunes de les activi-
tats que s’hi realitzen a prop. En una de les Escaldades 
també critiquen fortament l’estat d’abandonament del 
servei d’aigües més enllà de l’estació de tren.
   Amb El Lleó de Caldas va conviure durant uns 
mesos una altra publicació d’ideologia republicana: 
Verdad, amb què va mantenir fortes disputes.    

La Veu de Caldes va ser la primera publicació a editar un 
número extraordinari per Festa Major (AMCMO)
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Montbuy (1925)

   En plena dictadura de Primo de Rivera, Pere Canals, 
que havia estat un dels principals col·laboradors a 
Verdad, i Antoni Abel van impulsar el «Periòdic 
Democràtic» Montbuy, bilingüe, mensual, que només 
va publicar sis números, de juliol a desembre de 1925, 
quan va patir la censura pels seus continguts massa 
progressistes. Tenia la redacció al carrer Major, 118. 
Costava una pesseta (per subscripció timestral) i 
l’imprimia Casanovas a Barcelona. Cal aclarir que no 
hi ha cap relació entre aquest Montbuy i el que va 
fundar la Falange el 1944.
   Eren federalistes, seguidors «del gran mestre Pi i 
Margall», per considerar que «la federació, el pacte, 
es el sistema que més s’acomoda a la raó i a la 
naturalesa».
   «En quant a la vida local, fará política patriótica, 
d’atracció i de protecció. Es constituirà en defensor 
dels seus interessos morals i materials, sense obeir a 
conveniencies personals ni a móvils interessats, 
buscant únicament lo que sigui just, prescindint de 
passions, de venjances i egoísmes de classe».
   Criticaven el materialisme que, al seu parer, ja 
dominava la societat en la dècada dels anys vint del 
segle passat: 
  «Avui, que en tots els ordres de la vida, fins en 
aquells que hauríen d’ésser la salvaguarda de la 
moralitat, es viu de ficcions, de relacions convencio-
nals, enganyant-nos mútuament els uns als altres: 
que tot està invadit d’un grosser i suïcida materialis-
me; que predomina l’egoisme i la vanitat personal, 
factors principalíssims de la majoría dels actes 
humans, olvidant completament el valor espiritual 
del home».
   Aquesta filosofia humanista queda palesa en l’article 
«Al aixecar el vol...», crític amb l’apatia que regna a 
Caldes, i que signa Antoni Abel en el primer número:
   «És a tú, generació nova, joventut que neixes en 

aquesta terra prodigiosa, sobre la cual s’aixeca el 
poble de Caldes, que vinc a recordarte que l’historia 
d’aquest poble que avui sembla ideológicament mort 
ens diu que les generacions passades no eren tot terra, 
que encara que tinguessin el cos encastat en el fang, 
varen saber ensenyar que dintre aquell cos hi bullía 
un ideal i amb heroísme, noblesa i dignitat, demostra-
ren que no temíen el dolor que’ls podía causar una 

Reproducció del nº1 del Montbuy (arxiu personal Raimundo Garcia)
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estrebada, per obeir a un dels sentiments més sublims 
que tenim els racionals: l’ideal».
   En el segon número, Pere Canals insisteix en la 
necessitat de despertar de l’apatia amb la columna 
«Montbuy ¿será fortaleza?»:
   «Nuestras sociedades han de ser escuelas donde los 
hombres aprendan a ser libres, y que desinteresada-
mente fiscalicen los actos de sus semejantes, homena-
jeando a los que por sus méritos lo merezcan».
   Criden a la unió de les classes populars i aposten per 
la unitat, l’amor, l’educació, la cultura i fins i tot el 
medi ambient per derrotar l’egoisme i la injustícia.
   Feien cròniques esportives i d’espectacles (sobretot 
teatre), sense tallar-se gens en les crítiques negatives. 
En el nº 6 escriuen sobre la representació de la comè-
dia El triomf de la carn al Círcol: «La Srta. Enrich, no 
ens va convencer prou; aquella forma de recitar que 
adoptava mentres estava sotmesa al règim vegetarià, 
ens feia l’efecte que sentiem plorar». I sobre la repre-
sentació de La Samatrius diuen: «El Sr. Mumbrú, es 
veu que l’estudi del paper no el preocupa, perque no 
en sabia ni una ratlla. S’esforçava a fer riure al 
públic a força de trucs, que ja comensan a ésser 
passats de moda. Les rialles forçades del públic, en 
son una prova. Els Srs. Torras i Casadesús, que 
comprin un tractat de caracterització i mirin d’ente-
rar-se si el teatre permet empastifar-se la cara de la 
forma que ho fan».
   La criticada Srta. Enrich bé podria ser la filla del 
reconegut editor Manel Henrich i Girona, la mort del 
qual als 74 anys mereix una nota sentida al primer 
número del Montbuy. Va ser alcalde de Barcelona i 
durant més de quaranta anys va mantenir una relació 
molt estreta amb Caldes. Visitant asidu dels balnearis, 
«a ell es deu que l’Ajuntament adquirís la nova casa 
del Consistori» i «feu un important donatiu per a les 
obres del nou Hospital». El 1922 fa fundar a la vila 
l’empresa Artes Gráficas, S.A.
   En l’edició d’octubre de 1925 (nº 4), s’hi anuncia la 
incorporació com a col·laborador del cronista Avelí 

Xalabarder, qui havia estat director de La Veu de 
Caldes i posteriorment impulsarà altres publicacions. 
Comença recordant J. A. Llobet i Vall-llosera.
   En aquest mateix número publiquen la carta de Joan 
Iglesias, treballador acomiadat de la fàbrica de 
mosaics d’Isidre Pagés, qui denuncia les males pràcti-
ques de l’empresari.
   La sensibilitat per l’educació escolar queda palesa en 
l’escrit «La paradoxa», que signa Antoni Abel en 
l’edició de novembre de 1925 (nº 5):
   «El mal en el meu entendrer radica en els métodos 
que serveixen a les escoles per formar la mentalitat 
d’aquells tendres cervellets, que s’adaptan amb facili-
tat en els motllos que’l magisteri construeix. El mal ja 
es vell. A les escoles amb els métodos actuals, embo-
tan els sentiments i l’intelecte del alumne amb teories, 
que s’els olvidan al cap d’un mes que han sortit de les 
escolas, perque no tenen una labor experimental 
continua; d’aqui ve el no recordar-se de fullejar cap 
llibre, ni tenir interés amb cap obra de cultura».
   El nº 6, l’últim que publicaria Montbuy, obre amb un 
homenatge a Francesc Pi i Margall en el 34è aniversari 
de la seva mort. Antoni Abel s’inspira en les idees del 
referent federalista per escriure «Els homes i les 
ideas», l’article que anys més tard recuperarà Farell per 
recordar el redactor amb motiu de la seva mort. Aquest 
seria un dels textos que desembocarien en la censura 
de la capçalera. Es tracta d’un article molt crític amb el 
caciquisme que, segons denuncia, regna a Caldes: 
«Quant es trova que l’home que vol pervertir a benefi-
ci del seu profit, que ha triomfat a copia de manca-
ments ètics, aprofitan la fona fé dels demés, poc li 
costa de conquistar-lo, perque generalment aquests 
homes no han de sacrificar cap escrúpol, perque 
començan per no tenir-ne».
   Abel conclou amb la proposta de creació d’un «fort 
partit polític inspirat en el programa republicà 
federal d’en Pi i Margall, a fi de despullar-los [els 
cacics i corruptes] de tota representació municipal el 
dia que la normalitat constitucional siga restablerta».
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Butlletí. Portaveu del Centro Excursionista Caldense (1927 - 1936)

   El juliol de 1927 Avelí Xalabarder i Francesc Sala 
van posar en marxa el Butlletí. Portaveu del Centro 
Excursionista Caldense, que es mantindria, de forma 
un tant irregular, fins a mitjan 1936, poc abans del cop 
d’Estat franquista. Jaume Fabregó, qui havia forjat 
bona amistat amb Xalabarder, el va succeir com a 
director. L’imprimia la Impremta Comercial de Joan 
Pobla, ubicada a Pi i Margall, 92. Era gratuït per als 
socis de l’entitat. El nombre de pàgines oscil·lava entre 
les vuit i les setze.
   Al primer número diuen que la seva finalitat és «fer 
cultura». Hi havia seccions fixes com: noticiari, 
articles d’opinió, història de Caldes, agenda, excur-
sions arreu de Catalunya i rodalies, i poemes.
   Tenien força clara la multidisciplinarietat de la 
cultura excursionista, així que el seus continguts 
parlen d’història, fotografia, geografia. També 
abracen l’actualitat cultural i artística del moment, 
amb cròniques de representacions teatrals al Casino. 
Hi ha força continuïtat en una secció sobre episodis 
breus de la història de Caldes, com les termes roma-
nes, la Santa Majestat, el pont romànic, i biografies de 
calderins il·lustres.
   Els articles els firmen M. Aragay, V. Pineda, J. 
Cusiné (els dos primers seran habituals de l’Esbarjo, 
mentre que Cusiné serà un dels responsables de La Veu 
de la Comarca Calderina) i el mateix Avelí Xalabarder.
   Entre el número 33 i el 34 hi ha una interrupció 
de sis mesos. El número 36 el dediquen a Avelí 
Xalabarder, mort el 22 d’octubre de 1934. F. Sala i 
Antoni Montserrat li dediquen un exhaustiu retrat. 
Aquell mateix any, el Centre Excursionista edita 
Caldes antic i modern. Apunts per a la història de la 
Vila de Caldes de Montbui, obra d’Avelí Xalabarder, 
amb un pròleg homenatge signat per l’amic Fabregó.

Original del nº 1 del Butlletí (AMCMO)
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Revista de l’Associació de Cultura de Caldes de Montbui (1930 - 1934)

   El maig de 1930, l’Associació de Cultura de Caldes 
de Montbui posa en marxa la seva pròpia revista per 
iniciativa de Salvador Codina, Avelí Xalabarder i 
Josep Maria Sanahúja, qui figura com a director. 
Tenia una periodicitat mensual, però a partir del 
número 3 va a passar a bimensual. Va sobreviure fins 
al març de 1934. Tenia vint pàgines i un disseny 
modern, amb una portada il·lustrada amb el pont 
romà en què apareixia l’índex de continguts. L’impri-
mia Joan Pobla.
   Fan socis d’honor els artistes Manolo Hugué, 
Joaquim Mir i Francesc Domingo, i enalteixen la 
figura de Carles Soldevila com a referent d’actualitat, 
a qui conviden el dia de la inauguració.
   Com el butlletí del Centre Excursionista, la seva 
finalitat era «fer cultura», malgrat que s’adreçava a 
un públic més aviat intel·lectual i traspuava tendència 
conservadora.
   Es plantegen com a objectiu aconseguir la Biblio-
teca Pública popular «per tal de que Caldes resti 
incorporada definitivament al moviment ascensional 
de Catalunya i, amb ell, el més dilatat de la civilitza-
ció europea». El seu editorial de presentació conti-
nua: «(...) amb la nostra actuació fem conèixer la vila 
en tots els seus aspectes (...) combatem l’individualis-
me dels segles XVIII i XIX».
   A la revista s’anuncien les excursions i sortides 
culturals que fa l’associació, i hi escriuen les corres-
ponents cròniques. Publiquen les cartes que reben 
d’una entitat de calderins a l’exterior.
   L’art és un àmbit que la revista cuida força. Fan 
una proposta d’exposicions locals als artistes, i hi ha 
una crònica de l’homenatge que es va fer a Caldes als 
pintors Mir i Domingo.
   Publiquen nombrosos extractes de les conferències 
d’Eduard Ragasol sobre la divisió territorial del mo-  

ment, sobre el concepte de ciutadania. A la secció 
Col·loquis és recurrent trobar diàlegs entre autors que 
firmen com a F i S.

Portada del nº1 de la Revista de l'Associació de Cultura (AMCMO)
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Avelí Xalabarder (1874 - 1934)

   Avelí Xalabarder és un dels cronistes principals a la premsa 
calderina del primer terç del segle XX. Impulsor de La Veu de 
Caldes, del Centro Excursionista Caldense i el seu butlletí, i de la 
Revista de l’Associació de Cultura de Caldes de Montbui, va col·la-
borar també amb el Montbuy de 1925 i l’Esbarjo. A més, va escriu-
re per a publicacions d’àmbit nacional, com La Veu de Catalunya. 
Arxiver de la vila i historiador, va ser un dels fundadors i director 
gerent de l’Electra Caldense, secretari de la Junta de l’Hospital 
Santa Susanna, president del Casino Caldense i va ostentar càrrecs 
a la societat d’aigües del Remei. Mor el 22 d’octubre de 1934, 
deixant un valuós llegat documental sobre la història de Caldes.

Arxiu família Xalabarder
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Segona República

   Durant la Segona República, especialment entre els 
anys 1931 i 1934, Caldes de Montbui va experimentar 
el període més efervescent pel que fa a la premsa local. 
Hi van conviure tres publicacions periòdiques: Esbar-
jo, Farell i La Veu de la Comarca Calderina, la prime-
ra, molt centrada en la vida social i cultural, i les altres 
dues, portaveus de les formacions polítiques que 
llavors tenien representació municipal. Així, les 
picabaralles i retrets, sobretot entre Farell i les altres 
dues, eren molt habituals.
   Farell i La Veu de la Comarca Calderina anaven 
adreçades bàsicament als militants i simpatitzants 
d’Esquerra Republicana i la Lliga Regionalista, 
respectivament, mentre que Esbarjo va assolir una 
gran popularitat entre el gruix de la població gràcies 
als seus continguts lleugers, sovint escrits amb un to 
burleta. I va aconseguir allò que avui dia és fonamen-
tal perquè un mitjà sobrevisqui: la participació de 
l’audiència, mitjançant seccions, com les Targes, a 
què podríem trobar paral·lelismes amb les xarxes 
socials actuals.
   Coneguem aquestes tres capçaleres.

Farell (1931 - 1934)

   Farell neix el 16 de maig de 1931 com a «Periòdic 
quinzenal portaveu de la Unió d’Esquerres Caldes de 
Montbui». Costava deu cèntims i oscil·lava entre les 
quatre i les sis pàgines. Tenia la redacció a la Pl. 
Moreu, 14, i s’imprimia a la Impremta Comercial de 
Joan Pobla (qui en els crèdits apareix com Popbla, 
Pobla i fins i tot Popla), que en els darrers números 
consta com Impressos Pobla. A partir del nº 16 inclou 
una imatge de capçalera, obra de Fèlix Albajes, en què 

Original del segon número de Farell (AMCMO)



29

apareix un home armat amb una falç i un martell que 
amenaça l’estàtua de la llibertat, que surt de darrera 
del Farell. Sota el dibuix hi ha la frase «Periódic Quin-
zenal portaveu de l’Esquerra Republicana de Caldes 
de Montbui (adherit a l’E.R.C.)». La redacció i admi-
nistració es traslladen a Sant Damià, 3; i a partir del nº 
45 (21/1/1933) s’instal·len a l’oficina que ERC tenia al 
Centre Democràtic i Progressista. 
   El 15 de setembre de 1934 es va publicar l’últim 
número, el 88. El 6 d’octubre, el president de la Gene-
ralitat, Lluís Companys, proclamava l’Estat Català 
dins la República Federal Espanyola i la repressió 
posterior del govern de Lerroux amb el suport de la 
CEDA va comportar, entre altres mesures, la dissolu-
ció dels ajuntaments que governava ERC i el tanca-
ment de periòdics. El 16 d’octubre es fa efectiva l’ordre 
que suspén els regidors calderins elegits democràtica-
ment «por motivos generales del estado de guerra y 
sucesos ocurridos en Cataluña». Nomenen alcal- 
de-gestor en funcions de Delegat Municipal Joan 
Casademunt, qui havia estat el predecessor de Josep 
Fontcuberta després de la dictadura de Primo de 
Rivera. Fins al 8 de maig de 1935 no es constituirà la 
nova corporació municipal, malgrat que cinc dels 
regidors nomenats no s’hi presenten i el propi Casade-
munt renuncia a encapçalar-la.
   Al llarg dels seus tres anys d’existència, els direc-
tors de Farell van ser: Anicet Masats, Pau Casanovas, 
Josep Güells, Carles Canals i Avel·lí Subirana, i va 
comptar amb un gran nombre de col·laboradors: Joan 
Font, Ferran Casabayó, Armand Pueyo-Jornet, Pere 
Ràfales, Josep Tartera, Gabriel Banús, Francesc 
Masclans, Emili Estadella, Amadeu Xalabarder, 
Avel·lí Subirana, Josep Fontcuberta, F. Badia, J. Torras 
Puigdomènech, Roser Roca i Rosa Xalabarder de 
Picanyol, entre d’altres. N’hi havia que signaven amb 
pseudònim: Holmes, Crític, Carcati (Carles Canals), 
Rabassaire, Tiburó, Nyau Nyau, Linaran, Noi-et, 
Sebastià de Montmajor o Pirinee.
   L’article de presentació, «Pòrtic», diu: «Som uns 
homes, joves pels anys i per l’esperit, que volem 

prendre part a la palestra. La nostra divisa és “Justí-
cia”. El nostre escut “Raó”. La nostra força “Demo-
cràcia”. La nostra arma “Unió”. El nostre ideal 
“Llibertat”!».
   El to encès i rotund, marcadament polític i a 
vegades hostil, era l’habitual en els textos editorials:
   «Lluitarem contra els homes que posen per davant 
de tot el seu orgull de classe o de casta, la seva 
vanitat, el seu afany de lucre, el seu menyspreu per les 
masses anónimes, la seva fam de domini, el seu odi als 
desposseïts que gosen revoltar-se.
   Fuetegerem més fort que a ningú als nostres propis 
germans, si s’ajupen, i durem el poble al lloc que li 
correspon, encara que el poble no vulgui.
   Heus-ho ací, com ho volem arrivar ésser. Per la 
unió, però, si cal, per la violència».
   Feien militància d’un republicanisme catalanista 
federalista i d’esquerres que enaltia sovint la figura del 
«patriarca» Francesc Macià i encara llavors obviava 
sistemàticament la dona com a companya de lluita.
   Macià va visitar Caldes el maig de 1931. A la cròni-
ca que apareix en el segon número (30 de maig), 
relaten: «En entornar-se’n a Barcelona fou obgecte de 
les demostracions d’afecte d’un bon nombre de calde-
rins que anaven a demostrar-li la seva veneració pel 
Patriarca de Catalunya, el nostre parenostre, com 
cridà un ciutadà de Caldes».
   La major part dels continguts eren articles d’opi-
nió, amb breus apunts sobre l’actualitat calderina, 

Capçalera del Farell, obra de Fèlix Albajes (AMCMO)



30

vila, que per la concorrencia de banyistes, la majoria 
dels quals senten més que nosaltres les molesties del 
viatje, hauria de tenir un esmerat servei, s’ha de veure 
obligada a soportar aquest, tant desastròs».
   La presència de la dona en la premsa calderina fins a 
la Segona República és inexistent. No n’hi ha cap que 
signi cap article (si no és que darrera d’algun pseudò-
nim o inicials se n’amaga alguna) i no se’n parla més 
enllà d’alguna crítica teatral o d’enllaços matrimonials i 
altres esdeveniments de societat. Sobta, per tant, 
l’article que signa el mestre Jaume Bech a l’edició de 
gener de 1922 de La Veu (nº 21), amb el títol «La noia 
d’avui, la dòna de demá», en què fa una defensa encesa 
de l’emancipació femenina:
   «Hi hagué èpoques en que la dóna era esclava; en el 
sigle passat fou un moble de luxe; en l’actualitat 
comença a disposar de sí mateixa, i dintre de pocs anys 
actuarà com pugui actuar l’home més independent; per 
això té igualtat d’intel·ligència i no menys noblesa de 
cor. (...) Dins molt pocs anys, les dónes tindràn vot, 
exerciràn moltes carreres de l’Estat, defensaràn les 
causes en els tribunals, dirigiràn fàbriques i tallers, 
tindràn veu en el Congrés, etc., etc. I per anunciar tot 
aixó no’s necessita pas ésser profeta.
   Jo conec les primeres noies que tingueren la valentia 
de cursar les assignatures en l’institut on jo estudiava; 
de desafiar el qué diràn de la gent apocada que les 
senyalava amb el dit quan sortien pels carrers».
   Bech és coautor, juntament amb el farmacèutic Salva-
dor Codina, del llibre L’amic del turista, una guia excur-
sionista de l’entorn de Caldes, que van publicar el 1922.
   El nº 23 de La Veu de Caldes, d’abril de 1922, és l’últim 
d’aquesta capçalera. Obre d’una manera força curiosa: 
amb la queixa a pàgina sencera de l’Agrupació 
Lírica-Dramàtica del Círcol Instructiu i Recreatiu per la 
crítica implacable que fa el periòdic en la secció Noticia-
ri d’aquesta mateixa edició: «Es veritat que n’hauriem 
de donar compte a la secció Teatral, més el nostre 
redactor s’hi oposa, dient que, ni val la pena d’obrir-la 
aquella Secció, per ressenyar les diemne funcions, que 
s’han celebrat. Hi han hagut tal cúmul de desencerts, de 
desgracies i de papers ridículs, que clamen venjansa».

sempre des del punt de vista de les classes humils. 
   El dret universal a l’educació és un dels temes amb 
més presència. En el nº 3, Noi-et escriu a «No té dret a 
l’ensenyament el fill del proletari?»: «El que vaig a 
referir, és un cas que tots els governs d’esquerres se 
n’haurien de preocupar moltíssim. I és de l’ensen-
yança del fill del proletari, ja que els governs passats 
no se n’han preocupat mai perquè sempre han sigut el 
butxí, del proletari».
   Armand Pueyo-Jornet, un altre dels articulistes 
habituals (tot i que deixarà d’escriure-hi a partir que la 
capçalera passa a ser portaveu només d’ERC), 
aprofundeix en la qüestió arran de la decisió munici-
pal de crear una escola de segon grau. En el nº 9 
(5/9/1931) escriu «Un article de primera necessitat», el 
qual, en la seva opinió, hauria de ser: «Una escola 
d’ensenyament nocturn per a adults i joves treballa-
dors d’ambdós sexes. No pas una escola superior, 
com sembla que voldrien crear uns quants regidors, 
amb més bona voluntat que encert, amb millors inten-
cions que probables resultats.
   Interessa donar preferentment ajuda a les classes 
humils. Les classes benestals no la necessiten. I els 
fills de casa humil, es veuen obligats molt d’hora a 
dur el pa a casa, en la forma que sigui guanyant-lo 
en un treball que potser no s’adiu gota amb les seves 
possibilitats, però que no poden, sense greu perjudi-
ci, eludir».
   Ferran Casabayó escriu a l’edició del 8 d’agost (nº 
7) «Ens cal llegir», on reivindica la cultura com a 
antídot contra la violència i instrument indispensable 
per lluitar contra la desigualtat.
   Les successives cites electorals omplien moltes 
pàgines al Farell. El 28 de juny n’hi havia a Corts 
Generals. Pere Ráfales recorda «la gesta gloriosa del 
12 d’Abril», i adverteix: «Serà precís que com aquell 
dia sortim tots de casa amb el ferm propòsit de votar 
per la República», però tenint en compte que «aquells 
homes que el dia de les eleccions compraven vots, i 
amenaçaven als treballadors a declarar-los el pacte 
de la fam si no votaven per la monarquia, s’han 

convertit en els més fervents republicans de la dreta 
per a seguir medrant».
   El 2 d’agost hi havia el referèndum per a l’aprova-
ció de l’Estatut de Catalunya. Al nº 6 (25/7/1931), 
Sebastià de Montmajor escriu «Valor de l’Estatut. 
Les Constituents l’han d’aprovar íntegre», en què 
diu: «El poder estatal espanyol ha de fer, per prime-
ra vegada, el sacrifici de consentir que una voluntat 
que no és la propia ordeni, com tingui a bé, les coses 
públiques d’una part del seu territori. L’Estat espan-
yol ha de començar així l’enderrocament del seu 
imperialisme secular. Sacrifici gros, confessem-ho; 
impossible en la Monarquia, possible, més que 
possible en la República».
   Aquest i molts altres articles successius semblen no 
haver perdut actualitat. És interessant comprovar com 
a la pota nacionalista hi ha columnistes que li posen el 
contrapunt de la consciència de classe. És el cas 
d’Armand Pueyo-Jornet, qui a «Del moment», apunta: 
«Actualment tots —els d’una banda i l’altra— veiem 
que l’amor a la Pàtria és un mite i la llibertat de la 
Pàtria una qüestió sense transcendència, si el nostre 
amor a la Pàtria no ha d’ésser pagat, una major 
satisfacció de les nostres necessitats, i si la llibertat 
no significa alliberament del jou dels poderosos 
damunt dels humils».
   El compromís de Farell amb la Segona República 
és molt ferm. Cada mes d’abril publiquen un número 
extraordinari per commemorar la seva proclamació. 
El 25 (14/4/1932) té setze pàgines i costa 25 cèntims. 
A portada apareixen els retrats de Francesc Macià i 
Lluís Companys, «els dos homes que el dia 14 d’Abril 
de 1931, proclamaren des de el Palau de la Generali-
tat i de l’Ajuntament de Barcelona, la REPUBLICA 
CATALANA».
   L’Estatut s’aprova definitivament el 9 de setembre 
de 1932, i Farell ho celebra en el nº 36 (17/9/1932). 
Joan Font conclou: «Ara més que mai, cal demostrar a 
les demés regions d’Ibèria que Catalunya es Republi-
cana i germana de les demés regions, per ajudar a 
implantar els seus Estatuts, per poguer tots junts un 
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dia implantar la República federal Espanyola, tant 
desitjada per tots els homes lliberals i demòcrates».
   El compromís del periòdic amb la República 
Espanyola es tradueix en una postura ferma contra les 
dretes monàrquiques, el poder econòmic i la presència 
de l’Església en la vida pública, però també contra les 
opcions revolucionàries i crítiques amb el sistema. 
Condemnen amb contundència les revoltes anarquis-
tes que se succeeixen al llarg de 1933.
   Així, en el nº 45 (21/1/1933) publiquen diversos 
articles de condemna a la insurrecció del 8 de gener, 
que va tenir en Barcelona un dels seus focus. Aquells 
fets van comportar, entre altres coses, una repressió 
sagnant a Casas Viejas (Cadis). «Aquesta sang vessa-
da de cossos innocents per les armes criminals dels 
que volien enderrocar l’actual voluntat del poble 
espanyol que és la República, no ha servit per altra 
cosa que per desmoralitzar-se ells mateixos, veient 
clarament l’opinió pública que falsament es diuen 
professar uns ideals que en la realitat són nobles i 
humans, però que per ara impossible posar-los en 
pràctica», escriu Carles Canals.
   La manera com es va sufocar la revolta anarquista 
va obrir una greu crisi en el govern republicà. Farell, 
però, dóna suport incondicional a Azaña com a presi-
dent. Després de superar la moció de confiança al 
Congrés, obren el nº 48 (4/3/1933) amb una lloança: 
«Azaña, Azaña i cap altre com Azaña es l’única 
garantia per Catalunya i per Espanya».
   Després del cop d’Estat fracassat del 10 d’agost de 
1932 del general Sanjurjo i altres militars, la coneguda 
com «Sanjurjada», Farell reclama justícia a través 
d’articles de Pirinée i Carles Canals, recordant que els 
monàrquics no van tenir compassió dels generals 
republicans Fermín Galán i García Hernández, i els 
van executar immediatament després de l’aixecament 
de Jaca de desembre de 1930. «Farell, indignat també 
amb aquesta sublevació, protesta enèrgicament i 
aixeca la seva veu per demanar en to de justícia i no 
pas en to venjatiu: MORT ALS TRAIDORS». En el 
número següent, confirmada la commutació de la 

pena de mort per cadena perpètua al penal de Dueso, 
el mateix Pirinée critica la decisió i insisteix en 
l’execució de Sanjurjo.
   El 14 de maig de 1932 (nº 27), Farell celebra el 
primer aniversari amb un article en què fa balanç: «El 
nostre periòdic ha causat certa expectació i certa 
decepció», diu. «El nostre periòdic no és pas un full 
on si escriuen articles novelescos, interessants a la 
mainada i a certes damisel·les», continua, fent més 
que probable referència a l’Esbarjo. «El nostre periò-
dic, dotat d’un cert punt de serietat, tenint en compte 
que els seus components no són escriptors de profes-
sió, sinó joves obrers que els guia un pur ideal, és un 
full on s’hi publiquen articles que, baix un punt polític 
i cultural, malden per la justícia, malden per aquella 
justa justícia a la qual tant s’hi oposa l’element 
reaccionari».
   Com veurem en les properes pàgines, els enfronta-
ments amb l’agrupació local de la Lliga Regionalista 
arriben a ser molt agres. Aquest article del primer 
aniversari ens dóna la pista de com aniran les coses a 
partir que «l’element reaccionari» es doti del seu propi 
butlletí: La Veu de la Comarca Calderina.
   El gener de 1934 hi ha eleccions municipals a 
Catalunya, que guanyen les esquerres. Farell n’infor-
ma al nº 71 (20/1/1934). En un moment en què la dreta 
reaccionària té el poder de la República, a Caldes la 
candidatura del Centre Democràtic i Progressista 
s’imposa per 700 vots de diferència sobre la de la Lliga 
(Agrupació Republicana Liberal Independent): 1.167 a 
471; vuit regidors a quatre. Avelí Subirana escriu 
l’article «El nostre triomf», amb un to que dóna idea 
de la tensió que es vivia: «Serà el dijous 1 de Febrer 
que els regidors electes prendran posició del seu 
càrrec a câ la Vila. Vuit d’aquests poden anar a 
prendre possessió al seu corresponent escó amb el 
cap ben alt, perqué han estat elegits amb una candi-
datura veritat. Els quatre restants (...), tots ells de 
dreta, no poden anar a pendre posició amb el cap 
altiu, perqué saben perfectament que es vàren presen-
tar a la lluita (...) amb un nom honrós com es el de 
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republicà i liberal, que cap d’ells ha sentit mai dintre 
el seu propi sí».

Campanyes locals
   Com a portaveu de l’agrupació d’esquerres, Farell 
donava suport a iniciatives adreçades a alleugerir la 
situació de les famílies més vulnerables. El país patia 
una greu crisi econòmica, i les reformes que pretenia 
impulsar el govern republicà (com l’agrària) trobaven 
molts entrebancs.
   En el nº 9 (5/9/1931) parlen sobre la «necessitat de 
fer quelcom per als sense feina de la nostra vila», i 

conclouen a cridar els propietaris industrials i 
comerciants i veure si amb bona voluntat es pot 
remeiar la crisi.
   En el nº 11 (3/10/1931) hi ha una crònica sobre el 
«Festival pro sense feina», que es va celebrar el dies 26 
i 27 de setembre per iniciativa de la Unió d’Esquerres.
   Al nº 16 (12/12/1931) publiquen «Uns obrers... una 
obra», curiosa nota local en què s’explica que «un nucli 
d’obrers paletes, demostrant els seus desitjos de 
treballar, a fi de combatre localment la part de la gran 
crisi que generalment hi ha implantada, s’han decidit 
construir una casa, la qual serà rifada el dia de Nadal 
a la Plaça de la República».
   Gabriel Banús lamenta en l’article «Segons qui ho 
demana» (nº 20, 6/2/1932) el poc interès que han 
mostrat els empresaris per la proposta per ajudar les 
persones sense recursos: «(...) els obrers que pertan-
yeixen a l’art de construcció, que és el que està més 
afectat per la crisi, va formar-se, no sens moltes 
dificultats i contrarietats, un grup dintre del seu sindi-
cat, construïnt cases per sortejar-les, l’únic mitjà que 
els quedava si no volien morir-se de misèria, davant la 
negativa dels potentats cacics del nostre poble».
   Farell es preocupa també pels treballadors del 
camp, amb articles freqüents de suport al sindicat de 
rabassaires. Al nº 44 (7/1/1933), la columna titulada 
«El problema de la terra», que signa Un Calderí, relata 
el conflicte entre el propietari Josep Fatxó i un grup 
d’aparcers de vinyes, contra els quals havia presentat 
demanda de desnonament. 
   El problema de la pobresa extrema es feia palès a 
diari amb la presència al carrer de persones que dema-
naven almoina. L’ajuntament va prohibir la indigència 
i va constituir l’Associació Local de Beneficiència per 
atendre els calderins sense recursos. Les iniciatives 
per recaptar fons, com la Festa de la Flor, i el funciona-
ment de l’organisme serien motiu de comentaris 
freqüents a les planes del periòdic.
   El 21/7/1932 (nº 32), a Notes locals publiquen: 
«Demanem a l’Ajuntament que aixís com priva els 
pobres de demanar caritat per dintre el poble, també 

Portada del número extraordinari per commemorar el segon 
aniversari de la II República (AMCMO) 
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ho faci igual amb aquesta gent que es diuen monges i 
capellans». La queixa per permetre l’Església continuar 
recaptant diners al carrer es repeteix de tant en tant. 
   En l’edició del 14/4/1933 (nº 51, extraordinari de 32 
pàgines per commemorar el segon aniversari de la 
República), Joan Torras pregunta a la Junta de l’Asso-
ciació Local de Beneficiència com és que només havien 
donat deu cèntims a un home del poble que després es 
va presentar a casa seva demanant almoina.
   Durant la Segona República, la commemoració del 
rebuig a l’atac carlí de 1873 continua sent una de les 
celebracions principals a la vila. Farell dedica llargues 
cròniques i articles a la llavors rebatejada Festa de la 
Pau, que es desenvolupava al llarg de dues jornades, el 
29 i 30 de juliol. En la de 1932, van canviar el nom de la 
Plaça Major (Cân Constans) pel de Plaça 30 de Juliol. 
   Els problemes amb el ferrocarril i les qüestions de 
salut pública (contaminació de les aigües, clavegueram, 
brutícia, escorxador...) són altres assumptes que tracten 
amb regularitat. El Ple del 6 d’octubre de 1931 acorda 
buscar solució a la contaminació de totes les fonts de 
Sant Sebastià de Montmajor «a fi d’evitar nous casos 
de peste».
   A la crònica del Ple del 17 de novembre s’explica el 
debat sobre el ferrocarril: «El regidor Sr. Fontcuberta 
diu, que s’ha assabentat que la companyia del ferroca-
rril de Mollet a Caldes, te el propòsit d’arrencar els 
rails i vendre’s tot el material allà empleat, que en la 
venda del mateix, cobrarien l’import de les accions». 
Decideixen convocar el poble a una assemblea per 
acordar l’estratègia a seguir per impedir que desapare-
gui el servei. Més endavant hi ha una protesta dels 
empleats. Demanen la dimissió de l’ajuntament per no 
aconseguir reprendre’l, malgrat les gestions davant el 
ministeri. Farell, però, defensa la gestió municipal i 
convida els treballadors, afiliats socialistes majoritària-
ment, a demanar comptes als seus diputats al Congrés.
   Al nº 74 (4/3/1934), es queixen que al carrer Anselm 
Clavé hi ha un solar per edificar d’un «senyor molt ric 
de Castelltersol», cosa que «a més de trencar les 
normes preses pel nostre Ajuntament, serveix la seva 

gosadia perquè aquest solar es converteixi en acam-
pament de gitanos quan aquests ronden per la nostra 
vila, essent una molèstia per tots els veïns i una 
vergonya per tot el poble».
   De vegades hi ha comentaris d’aquest tipus, que 
sobta llegir-los en una publicació d’esquerres, així com 
postures molt diferents respecte a debats com la pena 
de mort i el bel·licisme. Així, hi conviuen articles 
profundament pacifistes, com el de Carles Canals al nº 
51 (14/4/1933), que diu: «... en quan sentim els rumors 
de que es va a passos agegantats vers una nova 
guerra de caire mundial, creiem nosaltres precís que 

Portada de l'últim número del Farell (AMCMO)
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tots els homes que la consciència ens dicta la realitat 
de la guerra i la farsa del patriotisme, ens hem de 
llençar al carrer a treure de l’ignorància en que 
estan sotmesos tots aquells que com nosaltres estan 
amenaçats d’ésser carn de canó», amb d’altres que 
accepten la possibilitat que es restableixi la pena de 
mort, com el d’Avelí Subirana al nº 76 (31/3/1934): 
«Pot ésser això una solució ràpida pel guariment 
d’aquest estat caòtic i d’intranquilitat que estem 
vivint. La pena de mort es un fantasma que pot retenir 
l’instint de criminalitat. (...) Si es amb aquest intent 
que els homes del govern actual volen implantar la 
pena de mort, direm amb tota sinceritat que mereix la 
nostra conformitat».
   La fortíssima tensió política que es viu a Catalunya 
i el compromís absolut dels responsables del Farell 
amb el Govern queda reflectit en editorials com la del 
nº 82 (23/6/1934), un dels últims de la capçalera. 
Davant la crisi pel recurs de Cambó al Tribunal de 
Garanties contra la llei catalana de Contractes de 
Conreu, escriuen: «Els catalans dignes, sabrem 
defensar amb les armes i amb les dents, si és precís, 
les llibertats i la personalitat de casa nostra. Quan el 
Govern de Catalunya (...) ens digui: ARA!, tots ens 
posarem en peu de guerra per la defensa de la nostra 
dignitat ciutadana, ja que, com digué molt acertada-
ment l’honorable President, no estem disposats a 
morir de fàstic ni de vergonya».
   Des de les pàgines del periòdic s’homenatgen 
persones vinculades al poble i destacades per la 
seva adhesió a la causa republicana. És el cas d’An-
toni Abel. Amb motiu de la seva mort, al nº 12 
(17/10/1931) recuperen el seu article «Els homes i les 
idees», de desembre de 1925. En aquest mateix 
número hi ha una nota sobre l’enterrament civil de 
«l’entusiasta republicana i lliurepensadora» Isabel 
Mombrú i Roca, vídua «del que lluità per les idees 
de llibertat i lliurepensador» Josep Serracant 
Grañé. El nº 59 (5/8/1933) el dediquen a la memòria 
de Josep Figueras Basset, col·laborador del periòdic 
que mor atropellat a La Garriga amb 25 anys.

   El 15 de setembre de 1934 surt al carrer l’últim 
número del Farell. Recull la posada en marxa de 
l’Escola Secundària Municipal, i acusa el Centre 
Excursionista Caldense d’amagar una ideologia con- 
servadora i catòlica per celebrar i publicitar una 
missa pagada.
   Els fets d’octubre posarien el punt final a la publica-
ció calderina políticament més activa i amb un dels 
planters de col·laboradors més ampli, un bon nombre 
dels quals patirien la repressió franquista.

Els enfrontaments amb Esbarjo
   Farell i Esbarjo van conviure durant tres anys, i 
van mantenir algunes enganxades. La primera va ser a 
conseqüència d’un article de Linaran, titulat «Oportu-
nitat», publicat al nº 2, en què denunciava la situació de 
l’Orfeó Calderí. Esbarjo va respondre al nº 5 (7/6/1931) 
amb «Una protesta», que signava la Banda Municipal, 
on acusava el text de Linaran d’agredir «d’una manera 
ignominiosa i inconscient les qualitats artístiques del 
nostre estimat mestre Sr. Xancó».
   L’Orquestrina Joan Valls envia al mateix periòdic 
una carta de resposta, que no els la publiquen perquè, 
segons el director, «podria crear certs odis perso-
nals». Llavors, la fan arribar al Farell, que sí la publica 
al nº 5 (11/7/31).
   Diuen que la carta «Una protesta» no és de la Banda 
Municipal, sinó del seu director, Sr. Xancó. L’acusen 
de no permetre que totes les agrupacions musicals de 
Caldes formessin un conjunt a proposta de l’Associa-
ció de Cultura, segons diuen, «per què no es veia prou 
apte per dirigir un conjunt de professors». «Ja va tenir 
raó, ja, un mestre i professor de l’Orquestra Unió 
Artística de Barcelona que ens va dir referint-se al que 
vostè feia amb la Banda, que era criar una escola 
d’inaptes per la música», conclouen. La signen Joan 
Valls, Jaume Riera, Jaume Teulats, Magí Janer, 
Francesc Masat i Joan Aragay.
   La polèmica continuarà en edicions successives de 
totes dues publicacions. Fins i tot, Armand Pueyo-Jor-
net s’hi apunta amb un article titulat «Oh, la banda 
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municipal», que surt al nº 8 (22/8/1931). Molts anys 
després, el gener de 1973, el popular músic i cronista 
calderí Joan Oller recuperarà aquest mateix article per 
a la «Història de la Banda Municipal en quatre 
capítols» que publicava al Montbuy.
   En l’edició del 22 d’agost, per primera vegada 
Farell publica fotos, amb el peu «Grup de damisel·les 
de nostra vila que recolliren signatures per l’Estatut 
de Catalunya». La imatge és l’origen d’un nou enfron-
tament amb l’Esbarjo, que escriu: «aquelles nenes del 
gorro-frigio varen recullir més de 1.200 signatures, 
una soleiada i un bon grapat de butllofes a la punta del 

dit gros». Farell respon: «Nosaltres davant la brometa 
que fan els del Esbarjo, els desitjem solsament que 
cada vegada que es proposin escriure un solt de tan 
mal gust com l’esmentat que s’els hi posin un bon 
grapat de butllofes a la punta del tremp».
   De tota manera, malgrat aquestes picabaralles, a les 
pàgines de Farell i Esbarjo trobem firmes, com Carles 
Canals, Emili Estadella, Ferran Casabayó i Pere 
Ràfales, que es prodiguen en ambdues publicacions.

El Farell publicava en l'edició del 22/8/1931 dues fotos sobre la 
recollida de signatures a favor de l'Estatut (AMCMO)
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La Veu de la Comarca Calderina (1932 - 1933)

   El 22 d’octubre de 1932 veu la llum un setmanari 
marcadament polític: La Veu de la Comarca Calderi-
na, portaveu de l’Agrupació Catalanista Caldes de 
Montbui, adherida a la Lliga Regionalista, la dreta 
nacionalista que liderava Francesc Cambó. Ubica la 
redacció i administració al carrer Pi i Margall, 74. 
Costava 10 cèntims i tenia quatre pàgines. Igual que 
Farell, el seu enemic mortal, com veurem de seguida, 
s’imprimia a Impremta Comercial. El seu director era 
Josep Maria Duran. Va editar vint números, fins al 22 
d’abril de 1933.
   Quan es confirma la formació d’una agrupació 
local de la Lliga Regionalista, Farell obre el nº 30 
(25/6/1932) amb un missatge furibund: «Reacciona-
ris, burgesos, gente bien, católics, tots plegats 
s’han constituit a la nostra vila en un grup polític 
adherit a la LLIGA REGIONALISTA a l’objecte de 
lluitar contra els nostres ideals i contra el nostre 
programa, que des del 14 d’Abril de 1931 els havia 
deixat aclaparats».
   Pocs dies abans del llençament del número inicial 
de La Veu de la Comarca Calderina, el periòdic 
d’esquerres celebra l’acomiadament de l’ajuntament de 
Josep Cusiné, un dels impulsors de la nova capçalera. 
Hi exercia un càrrec temporal d’escrivent. El motiu de 
l’acord de Ple per prescindir dels seus serveis, 
acollint-se a la Llei de Defensa de la República, és un 
article crític amb les gestions per recuperar el ferroca-
rril, que li publiquen a La Veu de Catalunya. Farell en 
fa mofa al nº 37 (8/10/1932) amb un poema sarcàstic 
sense firma que titulen «Adeu… nano»: «Ja ho has 
vist ara lliguero / cap de meló neulat / per xerrar i per 
fer el fulero / el pasaport d’han donat. / Dos concejals 
defensaren / la teva tasca traïdora, / però els altres 
nou tots votaren / per treure’t la menjadora».
   Al número següent (15/10/1932), Farell denuncia la 
«campanya difamadora de les dretes a la nostra vila» 

que lidera el setmanari DIC (que es publicava a Barce-
lona), «motivada solament perquè el nostre Ajunta-
ment va prendre en consideració una instància que 
aquest partit d’Esquerra Republicana va presen-
tar-los-hi, en la qual demanàvem fossin retirats els 
Sants Cosme i Damià, que hi havia en una capella, a 
la façana de les Escoles Públiques». DIC personalitza 
l’atac, que signa un tal Bóta-xic, en la figura del tinent 

Portada del nº 1 de La Veu de la Comarca Calderina (AMCMO)
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d’alcalde Josep Fontcuberta: «Catalans conscients: 
no beveu Anís Taronja», etziba. Fontcuberta havia 
creat el licor Flors del Remei el 1919, així com l’Anís 
Taronja, que comercialitzava a través de la botiga 
familiar La Vallesana.
   I enmig d’aquest ambient tens, apareix la nova 
publicació, que en l’editorial de presentació, titulat 
«Començament», explica:
   «La Veu de la Comarca Calderina surt a la pales-
tra impulsat amb el més ferm desig de fer pel nostre 
poble tots els sacrificis i a defensar tota causa que 
signifiqui Catalunya, amor, justícia.
   Es per això que, un grup d’homes, ens hem decidit 
anar a la lluita pels nostre ideals, plens de fe, i 
esperançats que el poble honrat s’apartarà dels 
improperis i escarnis llançats injustament contra la 
societat que sent i que treballa. Es per això que venim 
a la brega, disposats a no callar més, disposats, 
dignament i amb tot el respecte, a sostenir una 
aferrissada batalla contra la violència i la incultura.
   (...) A les nostre files hi cap tothom, dretes i 
esquerres, rics i pobres. El nostre lema és: respec-
te al pròxim, consideració a les costums i tradi-
cions de nostra terra i catalanització de nostra 
estimada pàtria».
   El «cas Cusiné» serà un dels assumptes habituals. 
Ja en aquest primer número, Antoni Segalés Grau 
escriu «En defensa de l’amic», en què denuncia que 
Cusiné «ha estat expulsat, pel gros delicte d’haver-li 
estat publicat a “La Veu de Catalunya”, de Barcelo-
na, un article en el qual comentava la conferència 
que vingué a donar a la nostra vila el Sr. Duch 
Salvat [periodista], (...) que havia d’ésser orientada 
a donar explicacions i solucions sobre l’afer del 
ferrocarril de Mollet a Caldes, i que, en realitat, tan 
sols tingué per objecte procurar contrarrestar la 
tasca que la nostra Agrupació Catalanista vé fent a 
la nostra vila».
   Sobre la Llei de Defensa de la República, diu que 
«està amb pugna constant amb l’essència de la Repú-
blica, per quant, amb les seves facultats, crea de fet, 

una Dictadura. (...) I vagi això, per als Duchs Salvats, 
Aragais, Companys i altres “companys” de la nostra 
Catalunya que estimem per damunt de tot».
   Al nº 3 (5/11/1932), el propi Josep Cusiné repro-
dueix en l’article «La democràcia de l’Esquerra i 
del nostre Ajuntament», el text publicat a La Veu de 
Catalunya, en què atacava ERC: «Pobres treballa-
dors! Aquests elements són els que han de salvar
la República, l’autonomia i la classe treballadora? 
Si tots els treballs efectuats en l’assumpte del 
nostre ferrocarril s’assemblen amb el del Sr. Duch 
Salvat que esmentem, en tindríem per estona».

Portada del nº 30 del Farell (AMCMO)
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   Hi ha una «Secció femenina», en què «acceptarem 
tots els treballs femenins que se’ns presentin espontà-
niament, amb la condició que han d’ésser refrendats 
per la moral i signats pels seus autors», malgrat que 
l’única que hi escriu és Maria Lluïsa Cusiné.
   A partir del nº 3 (5/11/1932), sota la capçalera hi ha 
el lema: «Setmanari portanveu de l’Agrupació Catala-
nista de Caldes de Montbui».
   A l’última pàgina inclouen una secció anomena-
da «Polítiques», en què escriuen: «Un periòdic 
ESQUERRA molt saberut; ha tingut la valentia 
d’escriure aquests mots: “si estimeu la República no 
voteu la ‘Lliga’”. Nosaltres encara podem afegir-hi, 
Catalans! Si preferiu la misèria, si voleu el lliberti-
natge, si propugneu l’infàmia i la calúmnia, si 
estimeu les malifetes, voteu l’Esquerra».
   S’apropaven les eleccions al Parlament, i les dues 
capçaleres polítiques calderines s’afanyaven a captar 
el vot de la classe obrera. Al nº 4 de La Veu de la 
Comarca Calderina (12/11/1932), Josep Maria Duran 
escriu «Als obrers manuals i intel·lectuals», on culpa 
l’esquerra de que no hi hagi progrés econòmic: «... 
vénen eleccions i teniu un arma poderosíssima per 
imposar la seguretat i el respecte. No feu cas 
d’aquells que, al demanar-vos el vot, us ho prometen 
tot i després no donen res; no feu cas d’aquells que 
han fet una revolució permanent en profit d’ells 
mateixos; no feu cas d’aquells que han promès 
arreglar-ho tot i, entre tant, us fan viure sols d’espe-
rances il·lusòries».
   Al nº 6 (26/11/1932), Josep Maria Duran escriu un 
article més en clau local, titulat «La nostra política», 
en què posa de manifest la necessitat de millorar la 
canalització de les aigües per al consum i assegu-
rar-se que reuneixin les condicions de salubritat 
òptimes. «Es sols la política sana i sense mires parti-
distes que pot i deu defensar i estalviar un sens fi de 
vides que moren víctimes dels exèrcits microbians del 
món dels invisibles».
   En aquest mateix número, però, Antoni Segalés 
escriu l’article «La Religió, el Sectarisme i Catalunya», 

en què pretén demostrar la relació indivisible entre 
Catalunya i l’església i ataca figures històriques com 
Ferrer i Guàrdia, a qui acusa d’anticatalà. «Baix el 
nom de laïcisme, s’amaga el sectarisme més furibund. 
Ho veiem ben palès amb l’actuació actual de molts 
governants espanyols i fins i tot catalans, dissortada-
ment. (...) Juntem-nos amb el gran Bisbe de Catalunya 
i diguem amb totes les nostres forces: “Catalunya ha 
d’ésser cristiana si no vol deixar d’ésser”».
   El desembre de 1932, l’ajuntament acorda posar 
el nom de Francesc Ferrer i Guàrdia a un carrer de 
Caldes, cosa que provoca la indignació de la dreta i 
un editorial enfurismat al nº 11 de La Veu 
(7/1/1933), que serà el detonant de l’enfrontament 
més agre amb Farell:
   «No sabem encara el carrer disortat que li tocarà 
d’esborrar el seu actual nom, per a honorar amb una 
nova placa, un personatge tan depravat com Ferrer i 
Guàrdia. (...) L’Agrupació Catalanista de Caldes de 
Montbui, vetllant pel sentiment de pàtria, que és la 
nostra Catalunya, pel sentiment de família i pel senti-
ment de religiositat, protesta enèrgicament i amb tota 
l’ànima, d’un procedir tant anti-català, tant innoble i 
tan destructor de la família, com representa honorar 
a Ferrer i Guardia (...). ¿Que no ho sabia el Sr. 
Fontcuberta, que Ferrer i Guardia abans d’ensenyar 
en català, primer ho hauria fet amb esperanto?».
   L’acord es pren per vuit vots a tres. En contra voten 
els regidors Josep Maria Cendra i Isidre Anglí, i 
l’alcalde Joan Casademunt. Malgrat tot, el pare de 
l’escola moderna, qui va ser executat com a cap de turc 
per la revolta popular de 1909 coneguda com Setmana 
Tràgica, mai va arribar a tenir un carrer amb el seu 
nom a la vila.
   En aquest mateix número, pregunten al Farell, 
amb què mantenien una de les seves habituals 
polèmiques: «(...) de quants atemptats acusa ésser 
promotor al seu Seguí, la consciència ciutadana? i, 
de quants acusa ésser-ne encobridor a En Lairet?». 
El Farell respon amb diversos textos al nº 45 
(21/1/1933). Avelí Subirana escriu a «Difamació 
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contínua de les dretes»: «Tots aquells que s’atreveixen 
com els lliguers de la nostra vila a tractar d’assassins 
a En Seguí i a En Lairet, són uns éssers que de cap 
manera puc considerar ni qualificar com a homes. 
Són uns éssers odiosos, fidels lacais de la Monarquia 
borbònica, que porten enclavats un rei al cos, una 
corona al cervell i una miserable vanitat que els 
aclapara i arrastra per uns camins plens de llot, 
contraris a totes les voluntats democràtiques». Pel que 
fa a les difamacions contra Ferrer i Guàrdia, diu: «El 
poble sap prou bé, massa bé, que la gent de dreta ha 
fet embrutir molts i molts de carrers i places de 
pobles, de viles i de ciutats. Els uns els ha embrutit 
amb sang d’obrers, de la qual en servem encara un 
trist record i els altres els ha embrutit batejant-los 
amb noms depravats i vils com Alfons XIII, Primo de 
Rivera, Martínez Anido, Berenguer i molts d’altres 
noms d’aquests personatges indignes que robaven 
descaradament la nació, i que assassinaven o feien 
assassinar a milers de ciutadans conscients».
   Defensa aferrissada de l’Església, de les tradicions 
i de l’ordre, el concepte de catalanisme dels impulsors 
de La Veu de la Comarca Calderina es completa amb 
la posició respecte a la llengua, hostil amb l’ús públic 
del castellà, com exposa l’editorial «Per Catalunya», 
amb què obre el nº 14 (28/1/1933):
   «A les oficines dels Ajuntaments rurals de nostra 
terra s’escriu quasibé tot en llengua forastera, les 
rotulacions dels carrers son en castellà, als llocs 
d’esbarjo l’immensa majoria inclús els jovent llegeix 
la premsa castellana, el comerç té els seus rétols, 
impresos i anuncis en castellà, i a la llar per a 
enterar-se de la política, i per a que fassi més fi és 
llegeix la premsa no catalana. Aquest defecte, aquesta 
falta de patriotisme per Catalunya existeix a la 
“dreta” i a l’”esquerra” als de dalt i als de baix, i 
aquest desinterés per les nostres coses comença a 
ésser hora d’acabar-se. Es una vergonya i és un insult 
a la pàtria l’emprar un llenguatge que no és el nostre.
   (...) Ciutadans! El President del Comitè Sr. Valls ha 
recomanat molt especialment que tots els que sentin 

verdaders desitjos d’estimar Catalunya i les seves 
coses, que s’abstinguin completament de comprar a 
cap establiment que no ho fassi tot en català».
   Com ja hem comentat respecte a altres qüestions 
que apareixien a la premsa de l’època, alguns temes 
sembla que siguin cíclics.
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Esbarjo (1931 - 1936)

   Coincidint amb la proclamació de la Segona Repú-
blica, un fet d’una transcendència política enorme, a 
Caldes de Montbui naixia la que probablement ha estat 
la publicació més apolítica en la història de la premsa 
de la vila. Ens referim a l’Esbarjo. «Fulla quinzenal 
d’ambient calderí», sintetitzava a la capçalera. Costava 
deu cèntims i tenia vuit pàgines (els primers dos 
números, només quatre), amb un format molt petit, 
A5. La redacció s’ubicava al carrer Rafael Casanova, 
21. Va publicar 126 números, fins al 14 de juny de 
1936. L’imprimia Joan Baptista Pobla, qui va ser-ne el 
primer director. El van succeir Joaquim Cerdà, Marçal 
Aragay i Jaume Fabregó (qui també va dirigir l’Anti i el 
Butlletí del Centre Excursionista).
   L’octubre de 1969, amb motiu del 25è aniversari del 
Montbuy falangista, el seu director, Josep Rifé Codina, 
un dels personatges més trascendentals en la història 
de la comunicació calderina, explicava en una entre-
vista que ell va ser un dels fundadors de l’Esbarjo, però 
que no podia fer de director perquè era menor d’edat: 
«Actué (...) de redactor-jefe, con un plantel de jóvenes 
redactores que me ayudaban en la tarea, respaldada 
en todo momento, por la buena disposición de la 
persona de turno, que con su firma se responsabiliza-
ba por nosotros, ante la autoridad competente».
   A més d’en Rifé, per les pàgines de l’Esbarjo van 
passar multitud de redactors i col·laboradors habituals 
i esporàdics, molts dels quals signaven amb pseudò-
nim: Joaquim Izquierdo, Joan Oller, Josep Xalabarder 
Alonso, Sebastià Badia, Fortunat Badia, Josep Ayme-
rich, Miquel Aragay, Emili Estadella, Pere Ràfales, 
Josep Tomàs Vilanova, Emili Pasqual d’Amigó, 
Ferran Casabayó, Joan Casabayó, Josep Viladevall, 
Josep Sutries, Jaume Font, Valentí Pineda, Raimond 
Piña, J. Ilars, Josep-Antoni Ferran, Baró de Biscarel·li, 
J. De la R., Franc, Lleial, Fresc, Màrius, Chaffa, Lleó 
de la Font, Fil d’Argent, Ilime, Stel, Josep Carbó 

d’Alzina (pseudònim que feia servir Josep Rifé), etc.
   El quinzenal va viure diverses vicissituds al llarg 
dels seus cinc anys d’existència. Els tres primers anys 
va funcionar molt bé i va assolir una gran popularitat. 
Al nº 82 (13/5/1934) anunciava la suspensió per temps 
indefinit. Publicaria, però, un número extraordinari de 
comiat, el 3 de juny. Un mes i mig després hi tornava, 
i a partir d’aquí seria habitual certa irregularitat en la 
freqüència de publicació, fins al canvi radical de 

Número extraordinari de l'Esbarjo per Festa Major de 1932 
(arxiu personal Raimundo Garcia)
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format i maqueta que fa al nº 101 (31/3/1935). Dobla la 
seva mida i redueix les pàgines a la meitat. També 
renova la tipografia, buscant un disseny més sobri, i 
algunes seccions, i suprimeix la il·lustració de la 
capçalera, que acaba recuperant, però, quatre núme-
ros després.
   També hi ha tres canvis d’impremta: de Pobla 
passen a la Cucurella de Granollers (nº 71), i quinze 
números després se’n van a Castellar, amb Ribera 
Impressor, per tornar amb Impressos Pobla al nº 116, 
quan el quinzenal afrontava l’últim semestre de vida. 
Finalment, l’Esbarjo publicava el nº 125 el 10 de 
maig de 1936, i el 14 de juny anunciava el seu final 
amb una edició especial en què incloïa fins i tot una 
esquela. Però ja arribarem a això. Remuntem-nos ara 
als seus inicis.
   Esbarjo es presentava en societat amb el text «Ço 
que ens proposem»: «El nostre intent és: crear una 
revista portaveu de les coses del nostre poble per a 
esplai de tots i molt especialment de nosaltres, el 
jovent, que som els que més mancats estem d’ella. (...) 
convidem els aimants de la literatura ens portin els 
seus escrits, per humils que siguin, tenint per enda-
vant la complerta seguretat que en les nostres colum-
nes, trovarem el lliure camp d’acció que vos manca».
   Les seccions fixes que apareixien a la revista, com 
«De societat» i «Diuen que...», anaven carregades 
d’ironia i sarcasme, cosa que els va generar algunes 
antipaties, però també va fer que de seguida aconse-
guís molta popularitat, com ho demostra l’entusias-
me amb què la gent participava en les seccions 
obertes a l’audiència.
   Hi havia notes de societat, però també crítiques 
d’espectacles, entrevistes, cròniques d’esdeveniments 
i un bon nombre de col·laboracions literàries, tant 
poemes com relats.
   Ara bé, malgrat que no s’identifiquessin amb una 
opció política concreta, saludaven la República. Al nº 
2 (26/4/1931) inclouen una nota al peu de l’última 
pàgina que adverteix: «La direcció ferma en el propó-
sit de no adherir-se ni propagar en favor de cap partit 

polític, creu fer avinent a tothom que reb i acata el 
nou régim amb tot el fervor i entussiasme del bon 
ciutadà que veu complides per víes legals, les aspira-
cions del seu poble. Sent aixís que la direcció seguirà 
el camí ja traçat no acceptant cap treball que sigui 
d’un marcat sentit polític».
   Aquest mateix número obre amb l’editorial «De la 
proclamació de la República a la nostra vila», en què 
diu: «Volem fer cultura, no política. Però sí que 
Esbarjo no podia deixar desparcebut l’acte del dia 14, 
no pas per posar de manifest la tendència fortament 
republicana de la nostra vila, sinó per encaminar una 
vegada més, l’esperit de cultura de la mateixa».
   També paren atenció a la Festa de l’Atac, de 
tradició republicana. El nº 9 (2/8/1931) el fan 
extraordinari, ampliant a dotze pàgines, per poder 
encabir-hi la crònica de la 58ª edició de la comme-
moració de l’atac carlí a la vila, que signa Baró de 
Biscarel·li. Hi parla del treball de Pere Argemí, 
testimoni dels fets de 1873, que edita l’ajuntament i 
distribueix entre la població.
   La crònica relata que al saló de sessions s’hi desco-
brí un bust de «mare república», ofrena de Manolo 
Hugué, així com les plaques que donarien nous noms 
a tres places: República (en lloc de Constitució), Galan 
i Garcia (abans Boet) i Francesc Macià (abans Moreu).
   Un altre dels actes de la commemoració va ser 
l’«homenatge als heroics defensors de la vila i màrtirs 
de la llibertat, que moriren en aquella tristement 
célebre data del 29 de juliol de l’any 1873». La comiti-
va composta per «quasi totes les entitats culturals de 
Caldes» es va dirigir al cementiri a fer-hi ofrenes 
florals, i hi va haver discursos i música fúnebre.
   El cronista destaca el fet que el canvi de règim 
havia permès recuperar l’esplendor de la festa i que 
s’hi impliqués tot el poble, no només una entitat (el 
Centre Democràtic i Progressista), com havia passat 
durant els anys de la dictadura de Primo de Rivera.
   Els anys següents no fan cròniques tan extenses, 
però sí que n’informen. Al nº 35 (31/7/1932) avisen: «Al 
celebrar-se avui el 59 aniversari de “l’atac carlista a
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la nostra vila”, Esbarjo fa avinent als seus llegidors, 
que s’adhereix una vegada més a l’homenatge pòstum 
als gloriosos màrtirs que vessaren la sang en aquella 
noble gesta, en defensar les seves vides i la nostra 
pròpia». Al nº 109 (4/8/1935), en ple Bienni negre, 
expliquen que «tots els actes públics per la commemo-
ració del 62 aniversari de l’heroica defensa de l’atac 
carlista de l’any 1873, entre els que es destacava una 
conferència a càrrec del diputat a Corts senyor 
Daniel Mangrané, foren suspesos per ordre governa-
tiva, degut a les actuals circumstàncies. No obstant, 
l’aspecte de la població fou el d’un dia de festa, ja que 
vacaren totes les fàbriques i tallers».
   Una de les coses que crida l’atenció, sobretot en la 
primera època de la revista, és la freqüència amb què 
determinats col·laboradors hi escrivien textos marca-
dament masclistes. Amb un to irònic, rebutjaven 
l’emancipació de les dones. Alhora, n’hi havia que 
criticaven la seva cosificació. Això també ho tenia 
aquesta publicació: s’hi podien trobar opinions oposa-
des sobre els mateixos temes.
   Fresc era un dels columnistes que solia menysprear 
les dones que no es resignaven al paper tradicional-
ment imposat. Al nº 4 (24/5/1931), escrivia «Reines en 
perill», en què feia un joc de conceptes força barroer: 
«Ens trobem ara que tots els bons ciutadans acaten el 
nou règim, però jo, veig que tot tenint un règim 
republicà vaig a dir-vos el que vosaltres no creureu; i 
és que tenim moltes “reines”. No vos ho sembla que 
tenint el nou règim no estan bé tantes “reines”? (...) Jo 
ho crec així; de que fan riure totes aquestes reines, 
però jo també crec, estimats lectors, que ens agrada 
tenir al costat... per nosaltres una reinona ben 
republicana».
   Un altre d’aquests col·laboradors poc amic de les 
modernitats femenines era Lleial. Al nº 15 
(25/10/1931) escriu «Poder de la dona», un text marca-
dament masclista, malgrat que ho intenti disfressar:
   «No vull que sigui com anys passats, que siguin 
esclaves, no, perquè en aquests moments ho combato. 
El necessari és llibertat, igualtat, respecte i concòrdia 

dintre del matrimonial; el que em fa témer es el pensar 
com es deixen “portar” la majoria de joves, i al veure 
el camí dret i sense entrebancs que pren la dona sobre 
nosaltres, arribarà que serem esclaus de les seves 
pròpies mans, per això faig un crit d’alerta als joves. 
La dona cada dia més parlamentària i amb un poder 
guanyat sobre nosaltres també tindrem de canviar 
aquella frase així: “La dona manar i l’home obeir” al 
pensar ¡quan serem homes! (que en aquest pas no en 
serem mai)».
   Molt més endavant, al nº 88 (23/9/1934), Emili 
Pasqual d’Amigó signa l’article «Concursos de belle-
sa (Meditació cívica)», on, amb un to paternalista i 
carregat de moral catòlica, critica el culte a la bellesa 
femenina i la seva exhibició. «La bellesa de la dona 
sols s’ha de d’amirar per ésser obra de Déu i no com 
es fa per donar culte a la carn i llepoleria de les 
brunes passions».
   El culte a la bellesa física el critica també Franc, al 
nº 23 (14/2/1932), amb el text «Oh! Mis...», però des 
d’un vessant molt diferent al moralista i masclista 
d’altres col·laboradors: «Ets presentada al jurat i en 
presència d’un poble, el suficient nombrós, es verifica 
el pesatge, el midatge, en fi, certes cerimònies, més 
pròpies d’un poble incult, que d’un poble civilitzat. Un 
poble, o més ben dit, un jurat, que aprècia la dona, no 
per el seu dot de intel·ligència o el seu esperit de cultu-
ra, sinó, solament, per les seves formes físiques».
   Franc és un dels columnistes que toquen temes amb 
més càrrega social. Al text de portada del nº 64 
(10/9/1933), «Germanor», critica l’egoïsme i la incapa-
citat de tenir en compte les necessitats dels altres: 
«Civilitat, amor, cultura: belles paraules, però vil 
sarcasme del nostre temps. Arreu impera el despotis-
me del fort, la humiliació del dèbil. La consciència de 
l’home resta de tot sentimentalisme vers un altre 
home que, com ell, també anhela un millo estadatge».

Consciència social
L’Esbarjo rebutja significar-se políticament, però els 
articles amb forta càrrega ideològica no són excepcio-
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nals. Ja al nº 2 (26/4/1931), Car. Ca. Ti. (Carles Canals, 
qui més endavant dirigiria el Farell) publica «Jovent 
del dia», on adverteix: «Poques poblacions hi ha com 
la nostra, que la majoria del jovent tingui com a 
divertició el jugar a cartes, dòmino, o altres jocs per 
l’istil. Aquests jocs, no s’haurien de prendre per 
costum, perquè queden com un vici dels que no es 
treuen fàcilment».
   La mateixa preocupació l’expressa Ilime al nº 84 
(15/7/1934) amb l’article «El vici»: «Si hi hagués un 
camp d’esports on el jovent hi pogués anar, segura-
ment que no passaria el que passa ara; que la major 
part dels cafès donen el trist espectacle de veure ple 
de joves i jovenets com es juguen els diners».
   Al nº 20 (1/1/1932) trobem el text «La sanitat en les 
fàbriques i tallers», en què Raimond Piña, metge de la 
vila, reivindica l’assistència mèdica per als obrers i la 
necessitat de reduir els accidents laborals.
   El nº 36 (14/8/1932) obre amb «Del treball», article 
de J. Ilars molt crític amb el capitalisme: «Una massa 
treballadora ha acudit a cercar un jornal. (...) L’am-
bient l’ha portada; la fàbrica ho recull. La societat ho 
exigeix, i així es fa. (...) La crisi augmenta i entra el 
període d’expulsió. (...) el capital ho ha exigit i no hi 
ha altra solució. Mares que ploren, infants que 
aixequen els braços i demanen pa. (...) Allà lluny, en 
una altra regió es malmeten collites, sobra existència, 
es pudreix i és llençada. (...) Res commou; ni una 
misèria cruel, ni una abundància que es malmet per la 
pròpia voluntat. Res hi entén de tot això el monstre. És 
la vida. El capital».
   El nº 37 (28/8/1932) obre amb un relat de Miquel 
Aragay amb una càrrega social semblant. Titulat «El 
captaire», el dedica “al meu amic Armand Pueyo”, un 
dels col·laboradors més brillants que va tenir el Farell: 
«A voltes, descansant de les fadigues del viatge, 
repassa com pura visió aquells temps en què ell potser 
era feliç, i un somriure furtiu se li escapa dels llavis; 
però és interromput de sobte per una llàgrima, en 
recordar la trista situació en què es troba».
   L’editorial del nº 42 (6/11/1932) titula amb un con-

tundent «Abaix la guerra!!!»: «Odiem la guerra amb 
tots els seus aspectes. No volguem ésser carn de canó. 
Pensem serenament el que seria una guerra en ple 
segle XX i tindrem una visió clara de la monstruositat 
que això significaria». Hi haurà més textos antibel·li-
cistes, com «Visions de guerra», amb què obre el nº 96 
(13/1/1935), i «El pacifisme», al nº 111 (2/10/1935): 
«Tots som pacifistes, però assistim impacibles i sense 
la més breu protesta als preparatius guerrers de totes 
les Nacions. (...) Els sentiments bèl·lics dels pobles no 
hi ha res que els exiti tant com el patriotisme, nova 
religió, que té de durada com tantes altres».

Cròniques irreverents de la vida social
   Un dels valors que aporta la lectura de l’Esbarjo és 
el retrat que fa de la joventut calderina de l’època i els 
seus hàbits lúdics. És obvi que, malgrat les pinzellades 
de consciència social que hem apuntat, l’atractiu 
principal de la revista era el contingut literari i, sobre-
tot, les seccions amb «suc»: crítiques teatrals, cròni-
ques d’ambient i les xafarderies carregades d’ironia.
   Al nº 37 (28/8/1932), Baró de Biscarel·li escriu 
«Estampes calderines», on descriu el jovent que 
circula pel carrer una tarda festiva. Així, descobrim 
que els riallers i cridaners «surten del sarau» del 
Centre o, els «que no van tan “pintaos”», baixen de 
ballar del Remei «on l’etiqueta no es precisament 
obligatòria». També hi apareixen «els “mecs” i les 
“niñas bien” del casino dels senyors», que pugen pel 
carrer d’Asensi Vega. «Mai havia vist una gent tan 
extranya. Uns joves amb trajo estret, sabata baixa i 
barret de “ jipi”. Unes noies amb un vestit escotat, 
també estret de cos i llarg fins els peus. Caminaven 
tivats, metòdics, enfarfegats».
   Els mecs i les niñas bien del Casino, i els curruca-
tos i les nimfes del Centre són els principals destinata-
ris de l’Esbarjo i alhora els principals proveïdors de 
contingut sucós. A partir del tercer número s’activen 
les Targes, probablement la secció més popular en tota 
la història de la premsa calderina. Es tractava d’una 
mena de Twitter prehistòric, en què la gent es llençava 
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missatges de tota mena, molts motivats per l’amor, el 
desamor i la gelosia, i sovint amb una càrrega notable 
de mala bava. Alguns eren realment enginyosos. Fins 
a deu paraules, costaven 20 cèntims; després, 3 
cèntims per paraula extra. En una nota en l’estrena, 
l’Esbarjo advertia: «Els que simpatitzin amb aquesta 
secció, son advertits, que no publicarem cap targe que 
afecti a persona determinada amb paraules grolleres, 
ni amenaces».
   Al llarg de cinc anys, l’Esbarjo va publicar cente-
nars de targes. Raimundo Garcia en va fer un recull i 
l’any 2005 va publicar-ne un llibre que es pot consultar 
a l’Arxiu Municipal, així que aquí deixarem només 
una pinzellada:
   «Carme Catafau: Estic molt trist perquè veig que 
ja no seràs meva. —Un que t’estima».
   «Estimada R. R.: Mes grat dirte quin es el dia que’t 
decidiràs tornar-me la contesta de que si vols que 
continui tenint relacions amb tú, o bé sapigues si t’has 
decidit per un altre. —J.S.».
   «Josep Queralt: Només enyoro que no facin sarda-
nes perquè no puc estar al teu costat. —Una que 
t’estima».
   «Joaquim Rosàs: Corren rumors de que la Miquel 
et fa portar banyes. Oi que això no es cert? —Un 
torero».
   «Jaume Agut: Quan passi pel meu costat no es 
torni vermell. —Rosa enamorada».
   «Maria Ventura: ¿Ja ho sap la mamà que un jove 
de Castellar la va acompanyar durant tot el diumen-
ge? —Un orfeonista».
   «Damisel·la: desitges una bona PERMANENT? 
Sense pensar-t’hi gens ves a la PERRUQUERIA 
BORRELL, carrer Homs 4, i allà per 14 pessetes et 
deixaràn un cap preciós, que... si tens promès quedarà 
embadalit, i si no en tens i en vols, en trobaràs desse-
guida. Recorda’t que l’ondulat MARCEL solsament 
val una pesseta. —Un cavaller de bon gust».
   L’altra secció fixa a l’Esbarjo (i la més enginyosa) 
era el Diuen que..., la crònica de les xafarderies de la 
quinzena a la vila, de la qual podia ser víctima qualse-

vol, fins i tot els propis «esbargistes», com s’autono-
menaven els redactors, col·laboradors i simpatitzants 
de la revista.
   El Casino i els qui el freqüenten sempre hi tenen 
espai. Durant molts números, unes pissarretes 
blanques que hi ha al saló del local esdevenen objecte 
de tota mena d’ocurrències: «... les podrien utilitzar els 
“mecs” per anotar-hi les carbasses»; «... una agència 
de publicitat molt important, ha contractat aquelles 
dinou pissarretes blanques per anunciar-hi articles 
de primera necessitat»; «... el rector de Vallfogona ha 
fet indicació a la junta del Cassino de la conveniència 
de tapar com mes aviat millor les pissarretes, 
al·legant que interinament poden penjar-s’hi al 
damunt els retrats de les “niñas bien” que més s’han 
distingit en vestir sants».
   El sarcasme és l’ingredient predominant als 
telegrames del Diuen que... Alguns exemples més: «... 
a fi que les “niñas bien” puguin remullar-se el clatell, 
s’està gestionant la instal·lació en el Gorg Ample d’un 
departament exclussiu per a senyoretes i tancat 
hermèticament amb tela... metàl·lica de galliner»; «... 
els “mecs” s’han tornat demòcrates i van a ballar
al Centre»; «... posaran una línia d’autobusos amb 
cortinetes, i que farà el recorregut de l’estació al 

Semblança que l'Esbarjo va dedicar a Lluïsa Berenguer, solista 
de l'orfeó calderí (AMCMO)
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carrer dels bens» (on hi havia una casa de barrets).
   Hi ha altres dues seccions que fan la crònica desen-
fadada i un tant irreverent de la vida social del poble: 
Impressions de taquilla, signada per Chaffa, en què, 
en el format d’un diàleg amb la Dori, taquillera del 
cinema, fa un recorregut pels fets lúdics destacables 
de la quinzena al Centre i al Casino. L’altra secció és 
Glosses, a càrrec d’Stel, amb un format més literari.
   Un altre contingut freqüent són els Apunts calde-
rins, en què fan la semblança d’algun personatge local, 
acompanyada d’una caricatura obra de Fèlix Albajes. 
Al número especial d’any nou de 1932, Fil d’Argent la 
fa de la solista de l’Orfeó Calderí, Lluïsa Berenguer.
   A l’extra de Festa Major de 1933, el protagonista 
de la semblança i la corresponent caricatura és Josep 
Casanoves, cirabotes i repartidor de la premsa diària 
a Caldes.
   Fins i tot els anuncis que apareixen a la revista 
copien l’estil irreverent. Al nº 7 llegim: «Abans d’usar 
els polvos Orgia era una dòna agradable; amb l’olor 
misteriosa dels polvos Orgia de Mynugia, és una 
dòna seductora. De venda a Drogueria POCH. Es 
regalen mostres».
   Tractant-se d’una publicació de caire lúdic, la Festa 
Major havia de ser un moment especial. Cada any 
publiquen un número extraordinari, molt més carregat 
de continguts i anunciants, com ja havia fet La Veu de 
Caldes una dècada abans i com reprendrà el Montbuy 
falangista uns quants anys després.
   El nº 14 (11/10/1931) compta amb 48 pàgines i costa 
25 cèntims. Estrena les il·lustracions de capçalera de 
cada secció, a càrrec de l’artista calderina Balbina 

Busquets. La capçalera de portada afegeix al lema 
«Full quinzenal d’ambient calderí»: «Societat, litera-
tura, poesia, humorisme». 
   Igual que el Farell, també l’Esbarjo s’enrecorda 
d’Antoni Abel amb motiu de la seva mort i publica 
«L’aplec del Remei», de setembre de 1921, com 
«homenatge pòstum, i pietós record del jove amic i 
malaguanyat autor seu, que també sentí, com nosal-
tres, les exigències i escalf del periodisme local, 
distingint la seva personalitat d’una manera especial 
enfront al desaparegut periòdic de tendència políti-
ca “Montbui”».
   En aquest número extraordinari col·laboren perso-
natges reconeguts a la vila, com Avelí Xalabarder, qui 
saluda els impulsors de la revista, i Francesc Sala, qui 
els recomana: «rieu i feu-nos riure forsa, però procu-
reu que l’objecte de les vostres rialles no hagi de 
destil·lar llàgrimes rancunioses provocades per la 
injustícia d’una mala ironia». Un any després hi torna 
per retreure’ls que no li hagin fet cas: «¿perquè aques-
ta inhibició? ¿es per negligència? ¿es pel convenci-
ment contrari? ¿es per suposada incompetència», i 
insisteix que canviïn de rumb. Francisco Sala (així 
signa l’article) serà un dels més fervents col·laboradors 
del Montbuy falangista des dels seus inicis i hi 
exercirà de director durant cinc anys.
   Aquest mateix número, el 40, estrena la il·lustració 
de capçalera de Norbert Sindreu, en què apareix una 
noia ajaguda llegint, amb Caldes de fons.
   Les cròniques posteriors a la Festa Major són 
extenses i sucoses, però també informatives. La del nº 
91 (4/11/1934), que signa Màrius, relata com va ser de 
sentida la mort d’Avelí Xalabarder, el 22 d’octubre: 
«Vénen a les meves oïdes rumors que paralitzen 
instantàniament la meva tasca. Resisteixo a 
creurer-ho i surto a sancionar-me. Dissortadament és 
cert. En aquest moment ha mort el senyor Avelí 
Xalabarder, que encara ahir ens va donar una brillant 
conferència. L’inesperat del desenllaç ens ha commo-
gut a tots. Desde molts anys era arxiver de la vila. (...) 
L’acte [l’enterrament] constitueix una important mani-

Detall del grafisme de Balbina Busquests a l’Esbarjo (AMCMO)
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festació de condolença, poques vegades vista a la 
nostra vila».
   Un dels continguts més destacats de la Festa Major 
de l’any següent és l’exposició sobre premsa local que 
organitza l’Esbarjo. El 1954, el Montbuy en farà la 
segona. La crònica de Màrius al nº 113 (26/10/1935) 
destaca: «Els “esbargistes” han estat efusivament 
felicitats per haver iniciat i executat aquesta interes-
santíssima Exposició de premsa local, primera que 
s’ha celebrat a Caldes i que ha posat a l’abast de 
tothom l’historial periodístic calderí, fins avui cone-
gut només per una minoria, i encara molts per 
referències. (...) Hem vist, per exemple, com un periò-
dic sortia a la llum pública disposat a fer trontollar 
l’espai, i al tercer número morir en la més espantosa 
desolació. Altres, abrandats d’un patriotisme que ha 
durat cinc mesos. Aquell que potser, d’una més llarga 
durada, ha aconseguit arribar a les tres dotzenes, i tot 
d’una ha esdevingut foc d’encenalls allò que semblava 
roca viva i indestructible. El de més enllà que s’ha 
acomiadat “a la francesa”...».
   Els dos primers aniversaris de l’Esbarjo els 
celebren amb una gran festa, sobretot la primera, 
que anuncien amb bombo i platerets, i fins i tot 
convoquen uns Jocs Florals humorístics, en què 
repartiran 25 guardons aportats per personatges de 
totes les tendències polítiques de la vila, que 
inclouen premis en metàl·lic, obres d’art, i productes 
comercials tan variats com ensaïmades mallorqui-
nes, carquinyolis, licors La Vallesana i llonganisses. 
S’hi presenten un total de 107 relats i poemes, i els 
guanyadors es reprodueixen en les edicions 
següents. La crònica de la festa apareix al nº 30 
(22/5/1932), on s’informa que les 144,05 pessetes de 
beneficis les donaran a l’Hospital.

Informació local
   L’actualitat de la vila també té espai a la revista. El 
conflicte amb la línia ferroviària Caldes-Mollet, els 
problemes de salut pública, les activitats de l’Associa-
ció Municipal de Beneficiència i Assistència Social, la 

represa de la Fira de Caldes, la crisi de l’Associació de 
Cultura, l’homenatge a la gent gran o les cròniques 
esportives, que guanyen protagonisme en els últims 
números gràcies a la col·laboració de Josep Xalabar-
der Alonso. Al nº 112 (13/10/1935) publica l’article 
«Per l’esport de Caldes», en què celebra la creació d’un 
club esportiu, amb camp de futbol, al costat dels de 
bàsquet i tennis, prop del «pont romà».
   A partir del nº 9 comencen a informar sobre els 
Plens municipals, però mai arribarà a ser una secció 
consolidada, i acabarà desapareixent. La sessió 
plenària del 15/9/1931 accedeix a la construcció de la 
cloaca al carrer Sant Salvador; accepta el conveni 
entre Srs Mestres i Mestresses de les Escoles Nacio-
nals en virtut del qual l’ensenyament serà gratuït per a 
tots els alumnes; i s’aprova la creació d’una Escola 
Secundària. Com el Farell, destaquen l’acord per 
desinfectar les fonts de Sant Sebastià de Montmajor, i 
les gestions per recuperar la circulació de trens.
   Al nº 24 (28/2/1932) informen de l’aturada del 
servei: «Malgrat les gestions fetes entorn la suspres-
sió del nostre ferrocarril, aquest ha deixat de donar 
servei des de fa uns dies. Es de notar que contínua-
ment vé sofrint trastorns l’activitat calderina. Amb 
poc temps havem vist paralitzar-se pedreres, obres de 

Visita de Companys a Caldes el 1935 (fons Guillem Ayora, AMCMO)
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   No informa del resultat de les eleccions munici-
pals, però sí de la composició de les comissions de 
l’ajuntament, ni tampoc es fa ressó de la intervenció 
de la corporació municipal arran dels fets d’octubre de 
1934. Al nº 90 (21/10/1934), extraordinari de Festa 
Major, insereixen una nota en què lamenten els 
«luctuosos esdeveniments» del dia 5, ocorreguts quan 
la revista estava a punt d’entrar a impremta. Al nº 104 
(12/5/1935), sí que informa de la constitució de l’ajun-
tament gestor nomenat pel Governador General de 
Catalunya, en què Isidre Anglí pren l’alcaldia després 
que sis dels regidors convocats no s’hi presentin i 
l’alcalde interí, Joan Casademunt, hi renunciï.
   En l’última època s’aprecien alguns canvis en els 

continguts. La revista perd frescor i s’implica en 
campanyes de caire social i nacional, com la II Cam-
panya del Segell Pro Infància per reduir la mortalitat 
infantil (el nº 97, del 27/1/1935, inclou l’extens article 
del doctor Mirambell «Nocions d’higiene infantil. La 
utilitat del B.C.G., II Campanya del Segell Pro Infàn-
cia»), i la que emprén l’Associació Protectora de 
l’Ensenyança Catalana per normalitzar l’ús del català 
a l’escola (publiquen diversos articles, com «Què 
s’entén per Escola Catalana», d’Alexandre Galí, al nº 
114, del 10/11/1935). També comencen a incloure 
notes religioses.
   A partir del nº 117 (12/1/1936) publiquen per entre-
gues la novel·leta Cor negre i cor blanc, de H. Ridder 
Haggard, «traduïda per un company de la redacció».
   La cultura és un dels continguts fonamentals de 
l’Esbarjo. Al nº 100 (17/3/1935) lamenten la desapari-
ció de l’Associació de Cultura: «... la seva mort no ha 
estat, per esperada menys trista (...) Ha mort en 
l’abandó més absolut per vergonya dels calderins». 
En els números següents aprofundeixen en la qüestió 
per explicar què ha passat amb «una de les institu-
cions més altruistes i patriòtiques que es registren en 
la història de la nostra vila».
   Les crítiques teatrals i de cinema guanyen 
importància en l’última època de la revista. Les 
signa Josep-Antoni Ferran. No sembla, però, que 
aquest augment de l’interès pels espectacles locals 
tingui una acollida homogènia entre, sobretot, els 
artistes. A alguns potser no els fa gaire gràcia 
veure’s tan exposats a l’opinió de la premsa, en un 
moment en què l’Esbarjo era l’únic mitjà que 
sobrevivia. Al nº 115 (24/11/1935), publiquen «La 
premsa i els espectacles», en què lamenten les 
dificultats que en alguns llocs els posen per infor-
mar de les obres. «Qui vulgui venir, que pagui!», 
els va etzibar una companyia de teatre local. «És 
per això que el cos de redacció d’aquest quinzenal 
ha decidit (...) abstenir-se d’una crítica i informa-
ció detallades, de tots aquells actes festivals en què 
la premsa no hi hagi estat expressament invitada».

construcció, indústries, etc. El cas que avui ens ocupa 
vé a agravar molt més la crisi actual».
   Al nº 48 (29/1/1933) es fan ressó de la memòria del 
primer semestre d’exercici de l’Associació de Benefi-
ciència, en què «han estat socorregudes 55 famílies» 
amb un import de 3.000 pessetes.
   També l’Esbarjo es preocupava per les qüestions de 
salut pública. El nº 97 (27/1/1935) obre amb la columna 
«A Caldes falten uns orinadors públics», de Miquel 
Aragay: «Tal vegada el nostre digníssim Ajuntament 
no s’ha donat compte del efecte que fan el carrer de 
Marquès, els anomenats “corredossos” del Centre i 
d’altres de la nostra vila? Amb quin concepte volen 
que tingui del nostre poble el foraster que el visita si 
per les seves coses té de passar per un d’aquests 
carrers? A Caldes, dirà, no existeix la Cultura».
   Al nº 56 (21/5/1933) publiquen el programa de la 
Fira de Caldes, que se celebrarà al juny després d’anys 
de no fer-se. Al nº 83 (3/6/1934) informen de l’èxit de 
la segona edició, a la inauguració de la qual va assistir 
el president de la Generalitat, Lluís Companys.
   La política té molt poca presència al quinzenal. El 
nº 72 (31/12/1933) l’obren amb l’anunci a pàgina 
completa: «Ha mort en Francesc Macià, president de 
la Generalitat de Catalunya. L’Esbarjo es suma al 
dolor que afligeix al nostre poble, amb sentiment 
fervorós».
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El camí cap al tancament
   Ja hem dit que l’Esbarjo va assolir una gran popula-
ritat a la vila. Ara bé, la irreverència no era ben rebuda 
per tothom, i les crítiques devien anar calant entre els 
redactors i col·laboradors. Al nº 60 (16/7/1933) anun-
cien la renovació del cos de redacció. Joaquim Cerdà 
assumeix la direcció; el redactor en cap passa a ser 
Miquel Aragay, i Josep Viladevall i Josep Sutries 
completen la redacció. Fan una passa al costat Josep 
Rifé, Joaquim Izquierdo, Joan Casabayó, Jaume Font i 
Josep Aymerich, que continuaran col·laborant.
   A l’edició següent (30/7/1933), expliquen «Nostre 
propòsits»: «El nostre desig és que l’Esbarjo no sigui 
solament una revista del jovent, sinó que en mig de la 
rialla de la joventut, s’hi trobi quelcom útil i instructiu, 
que faci créixer més i més el valor del nostre poble».
   Malgrat que la revista manté els continguts i la 
regularitat en la publicació, el maig de 1934 decideixen 
abaixar la persiana per temps indefinit. Fins i tot en 
aquest moment troben espai per a la broma. Publiquen 
una nota amb el titular «Centenars de milers de simpa-
titzants desfilen per la redacció» i l’avantítol «La 
inesperada nova, causa fonda emoció i és objecte 
d’apassionats comentaris a Caldes i a l’estranger».
   Tres setmanes després surt un número extraordinari 
de comiat, en què el contingut principal és una enques-
ta inventada en què gent del poble dóna la seva opinió 
sobre la suspensió de l’Esbarjo.
   El silenci, però, no dura gaire. Hi tornen un mes i 
mig després amb el nº 84 (15/7/1934). Han canviat 
d’adreça, al carrer del Bisbe Soler, 31.
   S’expliquen amb un editorial: «El periòdic de la 
joventut calderina, el que sabia donar un caire 
d’humorisme en totes les coses de la nostra joventut, 
no podia morir. Qui li tenia de donar vida? El jovent 
mateix. És per això que avui ESBARJO, empès per la 
força d’un cert nombre de joves, surt altre volta a la 
llum amb més delit que mai». Anuncien els següents 
objectius: 1) Revista literària per a qui vulgui partici-
par-hi; 2) Informar de les activitats locals; 3) «Seguir 
(sense ofendre la dignitat personal de ningú) les 

facècies de la joventut». A l’interior insereixen una 
nota que diu: «Per assumptes personals es deixa de 
donar la llista del nou cos de Redacció».
   En aquesta nova època comencen els problemes 
amb la regularitat de publicació. El nº 100 (17/3/1935) 
l’aprofiten per anunciar un canvi radical en la revista, 
que «s’acomiada del seu habitual tarannà», amb la 
intenció de reforçar-la: «Cal continuar endavant, 
sempre avant, camí de la segona etapa, perquè el 
nostre ambient calderí continuï essent registrat 
implacablement per damunt del temps i perquè 

L'Esbarjo va canviar de disseny al nº 101 (arxiu personal 
Raimundo Garcia)
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sempre, en tot moment, poguem conservar record 
d’instants que hauran passat per sempre més».
   Com no podia ser d’altra manera, amb l’article «El 
trasbals esbargístic. La veritat i res més que la 
veritat», que signen «Els Manobres de la Redacció», 
recorren a l’humor per explicar el procés de gestació 
del nou Esbarjo.
   L’especial de Festa Major de 1935 (nº 112) recupera, 
només per aquest número, el format original de l’Esbar-
jo. La ubicació de la redacció ha canviat a la plaça del 
Progrés, 1. La lectura de l’editorial de salutació resulta, 
si més no, curiosa: «L’Esbarjo té un any més de vida. Un 
any més en el seu haver que ha curat d’interpretar les 
més petites oscilacions de la joia Calderina. Joia sana, 
rialla fresca sense amargor ni sarcasmes de cap mena 
ni per ningú. Si sabéssim que hi ha tan sols una persona 
ofesa per la nostra bohèmia estem disposats a dema-
nar-li perdó tot seguit. Esbarjo no ha practicat mai ni 
pensa practicar la mofa per a ningú».
   La irregularitat en l’aparició del quinzenal continua, 
fins que el nº 116 (1/1/1936) surt cinc setmanes després 
de l’anterior. S’expliquen a Diuen que... «... s’han dit, 
durant aquest parèntesi, moltes coses lletges d’aquesta 
publicació esbargística, mes, el que no s’ha dit, és que 
aquest periòdic no pot morir en la més completa 
desolació. El dia que deixi d’existir (...) ho farà a so de 
bombo i platets. Aquesta és la conjura esbargística: 
“Morieri et alegratis”, i no ens treuran d’ací».
   I ho compliran.
   L’editorial commemorativa del cinquè aniversari 
(nº 123, 12/4/1936) deixa entreveure que el final és 
proper. Amb un to fatalista i seriós, fa balanç i 
pinta un futur negre: «Hem de reconèixer que l’èxit 
no ens ha acompanyat sempre. La tasca ha topat 
les més de les vegades, amb entusiasmes refredats 
que en certs moments han glaçat l’esperit d’aquells 
de nosaltres més assedegats de fites i orientacions 
insaciables. (...) En aquesta estimada vila de 
Caldes de Montbui hem patit sempre d’una manca 
de cooperació en tots els ordres que ja ha esdevin-
gut endèmica i que ha frustrat molts propòsits».

   El 14 de juny arriba el comiat definitiu: «No és cap 
secret per ningú (...) que la qüestió econòmica del 
quinzenal és desenvolupa amb serioses dificultats 
derivades de la fonda crisis publicitària, que avui, 
atueix a la majoria de premsa comarcal. (...) A tots els 
qui ens han encoratjat; a tots els qui ens han ajudat 
moralment i materialment, el nostre més sincer agraï-
ment. Als qui alguna vegada s’hagin sentits molestats 
pel nostre abitual humorisme -incurable fins i tot en els 
darrers badalls-, el nostre penediment. Per aquells qui 
han mirat amb menyspreu l’actuació netament calderi-
na d’ESBARJO, la nostra indiferència. I per acabar, 
ens broten de la ploma saturades d’emoció, aquestes 
paraules: ESBARJO a mort. ¡Visqui l’ESBARJO!».
   Aquest últim número inclou un testament i una 
«enquesta funerària», en el to satíric habitual. El cop 
d’efecte final és l’esquela: «Ploreu, rieu, canteu, 
rondineu... millor dit: féu com vulgueu, però signifi-
queu d’una manera o altra, la trista fi del propularís-
sim Full Quinzenal d’Ambient Calderí ESBARJO que 
a la bonica edat de 5 anys, un mes i quinze dies, a fet 
“aigües” aquesta matinada en mans del abnegat 
caixista encarregat de donar-li vida». 

L'Esbarjo es va dedicar una esquela a sí mateix en l'últim número 
(arxiu personal Raimundo Garcia)



50

Les dones a la premsa de la Segona República

   A la premsa calderina anterior a la Segona Repúbli-
ca no hi ha cap article escrit per dones. No és fins a 
juny de 1931 que, al nº 5 d’Esbarjo, n’apareix el 
primer. Es tracta d’una carta signada per KROLINA, 
que respon l’article «Casaments d’avui dia», d’un tal 
G. Tell, amb un to i un contingut ben casposos: 
«Matrimonis hi han, que el marit guanya molt bon 
jornal, però quan la senyoreta ha comprat novel·les, 
polvos, i coloret, es troben que han fet net. (...) També 
en trobareu que tenen la dòna “política”, mentres ella 
s’està enterant per la elecció de diputats, ell s’està a la 
cuina rentant els plats».
   KROLINA reacciona amb una resposta força 
carrinclona; es queixa dins el marc mental masclista 
de l’època. El seu text, però, fa un retrat de la que 
devia ser la convivència de no pocs matrimonis:
   «Començant que vostès poden fer l’amor a la dòna 
que els agrada, i nosaltres tenim d’esperar que 
vinguin, així és que vostès resulta que poden triar. 
Nosaltres amb els casaments ens podem trobar 
casar-nos amb un pollo-pera que faci cara de pesse-
tes, i després rebre una forta decepció al comprobar 
que el poc que te, s’ho gasta per vestir; això encara és 
passador, perquè de més desgraciades n’hi han, com 
la que el te jugador, que es troba dies que no pot 
menjar perquè ell s’ho ha jugat tot, que ja és prou 
empipat trobar-lo de tal forma, i més, perquè tens 
d’estar moltes nits sense l’home perquè no es mou de 
la taula del joc fins a fer-se clar. I la que troba que és 
un Tenorio? que me’n diu Sr. G. Tell? Com tenim de 
mirar el D. Juan quan flirteja mentre nosaltres ens 
consumim de gelos i d’enveja?».
   La següent aparició d’una dona, també a l’Esbarjo, 
és al nº 13 (27/9/1931). Es tracta d’una col·laboració 
literària de Carme C., un relat titulat «Desengany», 
sobre una noia humil, la Rosó, que s’enamora d’un 
jove de bona família. La seva relació s’acaba quan la 

família d’ell se n’assabenta, i ell, covard, no s’hi 
enfronta. «Si estic mes que contenta d’ésser noia de 
fàbrica i sapiguer guanyar el pa dels que puguin 
demanar-me’l, jo, no soc com tú, no, que ets un 
covard, un miserable que renuncies a l’amor a cambi 
de l’orgull... i vanitat... dels teus pares!». No sabem 
quant d’experiència personal hi havia.
   Farell estrena les col·laboracions femenines amb 
dos articles al nº 12 (17/10/1931): «Llibertat», de Roser 
Roca, i «La meva opinió sobre el vot de la dona», de 
Rosa Xalabarder de Picanyol, qui esdevindrà una 
columnista habitual.
   Roser Roca fa una crítica encesa i extensa a la 
perversió de creure que llibertat significa poder fer el 
que a un li vingui de gust, sense tenir en compte els 
deures que tenim com a éssers humans i ciutadans. 
«(...) es discuteix de la llibertat de reunió, de la lliber-
tat de cultes, de la llibertat d’impremta... Mare de 
Deu, de la llibertat de tota mena, per més que jo penso 
que no gaudim de veritable llibertat per res». Respon-
sabilitza polítics i governants de fer creure la població 
que només existeixen els drets, i lamenta l’incompli-
ment de la prohibició d’organitzar timbes de joc i 
l’exhibició de publicacions pornogràfiques en els 
quioscs: «Joc! Prostitució! Pornografia, i per tant 
prostitució també, o allò que és pitjor, onanisme!». La 
llarga exposició desemboca en una conclusió moralis-
ta, tot i que l’autora afirma: «No parlo pas en nom 
d’una moral cristiana, desacreditada de temps per 
alguns dels seus pretesos apòstols i fervents. Parlo en 
nom de la Natura i per la llibertat. (...) Reacció contra 
tot allò que és nociu per al poble: joc o esclavitud, 
pornografia o caciquisme: prostitució de cossos o opi 
de les ànimes».
   L’article de Rosa Xalabarder de Picanyol, defenso-
ra fervent de la República i les polítiques d’esquerres, 
rebat els qui opinen que concedir el vot a les dones 
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posarà en perill els avenços assolits: «Hem llegit a la 
premsa que si les dones teniem vot, tirariem la Repú-
blica per terra, pel sol fet que abans aniriem a consul-
tar al confessor a qui tindriem que donar el sufragi. 
(...) Les dones dels obrers, que són en nombre molt 
més crescut, votaran per la República, (...) sinó per 
nosaltres per als nostres fills, hem de portar el nostre 
grà d’arena amb el mateix anhel que alletem el fill 
sortit de les nostres entranyes per fer-lo gran i fort, i 
per fer-lo un home de demà com només en una Repú-
blica com aquesta podem obtindre-ho. (...) Pot més 
l’amor de mare, que el fanatisme per una idea».
   En edicions posteriors insistirà en la mateixa idea. 
I és que els homes que escriuen al Farell no sembla 
que s’enrecordin de les seves companyes fins que es 
confirma que per fi podran votar. El nº 23 (19/3/1932) 
obre amb l’editorial «Benvingudes», que diu: «Amb 
tot l’optimisme que ens requereix, nosaltres creiem 
que la dona (...) no poden ni deuen amb aquest dret 
conquerit fer la més mínima traïció als seus companys 
de treball, ja que fóra vil i denigrant que en nom de la 
llibertat i de la democràcia i en període electoral, les 
nostres pròpies companyes de treball, amb les quals 
havem de compartir-nos totes les misèries optessin la 
traïdoria, anant a dipositar a les urnes per convenièn-
cies particulars, unes paperetes integrades per 
aquells elements contraris a les pretensions de les 
masses proletàries. La dona no farà això».
   El to un tant condescendent i d’advertència, com si 
l’autor del text realment patís per com votarien les 
dones, contrasta amb la resolució que demostra Rosa 
Xalabarder, qui en la mateixa edició escriu «El dret i 
deure que té de posar-se la dona»:
   «Les que ja són mares avui i les que ho seran 
demà, hem de imposar-nos i rebel·lar-nos. La filla 
contra el pare, la germana contra el germà, la muller 
contra el marit; totes contra tots.
   D’aquesta manera ensenyarem a tots els que varen 
votar en contra, per què no se’ns donés aquest dret de 
ciutadania, dient que la dona no estava preparada per 
entrar en la política. Doncs bé; a la primera ocasió 

que se’ns presenti, que tinguin d’ésser ells els de dir 
que s’havien equivocat».
   Al nº 48 (4/3/1933), Joan Font, president local 
d’ERC, adverteix a «Dones, cal preparar-se per la 
propera lluita» que si volen veure respectats els seus 
drets i els dels seus fills «votareu al costat dels vostres 
germans de treball».
   Al nº 51 (14/4/1933), Rosa Xalabarder escriu a «Crit 
d’alerta a totes les dones»: «Nosaltres [les dones] 
havem de fer igual [que els partits d’esquerra], 
unir-nos, agermanar-nos manifestant totes juntes el 
nostre esperit de republicanisme, i aixís podrem 
demostrar-los-hi que encara que no posseïm el grau 
d’instrucció que ells tenen (gracies a unes pessetes, i 
encara mal guanyades), estem dotades d’un esperit 
més revolucionari i a l’ensems els hi podrem dir que 
ja no som les dones d’ahir, sinó les dones de demà».
   A la mateixa edició hi ha un text de Maria Teresa 
Gibert, en què destaca els beneficis que la República 
ha significat per a les dones i la justícia social i lamen-
ta que es vulgui crear polèmica per la coincidència de 
la celebració del segon aniversari de la seva proclama-
ció amb el Divendres Sant.
   A La Veu de la Comarca Calderina hi ha la Secció 
femenina, on bàsicament hi escriu Maria Lluïsa 
Cusiné. Debuta al primer número amb l’article «Cata-
lanisme», que diu: «L’ésser catalanista no vol dir 
precisament ésser un fanàtic de les coses de nostra 
terra, sinó sentint-nos aimants de la història, tradi-
cions i costums de Catalunya».
   Al nº 3 (5/11/1932), publica «Com és el nostre 
poble», un altre article nacionalista de lloança a les 
virtuts del «poble català», que «per un voler de Déu és 
cristià; ho és per les seves costums, per les seves 
tradicions i per la seva naturalesa».
   Al nº 10 (31/12/1932), a la secció femenina debuta 
la Montserrat Vila amb un poema titulat «Nadalenca», 
de lloança al nen Jesús. Dos números després 
(14/1/1933) hi escriu una faula.
   Al nº 11 (7/1/1933), Maria Lluïsa Cusiné publica 
«La Lliga Regionalista i la secció femenina», en què 
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diu: «Essent la dona un element constructiu i a la 
vegada capacitat, la Lliga, apreciant la influència de 
l’esperit ordenador que aquella té en la llar, ha 
volgut que el seu ajut no faltés a la política, i per 
aquest fi creà una secció femenina».
   Les col·laboracions femenines a l’Esbarjo són 
molt escases. De fet, al nº 28 (24/4/1932) publiquen 
una nota, amb l’habitual to sorneguer, perquè això 
canviï: «Nena calderina, escriu tu alguna cosa. Si no 
vols fer-ho en vers, pots fer-ho en prosa». No reeixen 
gaire, donat que les úniques aportacions que conti-
nuaran fent són les targes.
   Al nº 50 (26/2/1933) publiquen el relat infantil 
guanyador d’un dels premis dels Jocs Florals humo-

rístics, obra de Concepció Montserrat Ferrer; i al 
següent, el d’Eulàlia Rifé Catafau.
   I no trobarem cap més text signat per una dona 
fins al nº 107 (23/6/1935). Es tracta d’un article 
molt interessant, titulat «De la lectura», que el 
signa Elisabet, publicat primer a La Farga de 
Castellar: «És necessari llegir intel·ligentment. La 
lectura, no és una posició passiva enfront els 
pensaments d’un altre, sinó que és un treball 
personal i actiu. Llegir no és res si no agreguem a 
la nostra experiència l’experiència dels demés, de 
manera que tota lectura vingui a ésser un mitjà 
d’exercitar el nostre esperit, donant-li pretexts per 
a jutjar, ref leccionar i comparar».  
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   L’Anti, full mensual d’arts i lletres, només va sobre-
viure dos números, amb dotze pàgines, entre el maig i 
el juny de 1931. Tenia la redacció al carrer Sant Damià, 
3, i com la resta de publicacions calderines de l’època 
l’imprimia Joan Pobla. L’impulsen Armand Pueyo-Jor-
net i Jaume Fabregó, els dos lligats a altres publicacions 
calderines: Farell i Esbarjo, respectivament. També hi 
apareixen pseudònims, com Miquel Deltai.
   Es presenten amb una declaració d’intencions 
avantguardista:
   «Aquest full sensible a les palpitacions de l’hora, 
recurrirà, en no importa quins graus de latitud i longi-
tud, les més significades activitats i aspectes del món 
d’ara: cinema, T.S.F, ales, USA, maquinisme, URSS, 
agredirà despiatadament el vell tronc dels romanticis-
mes i naturalismes i serà un esgarria-cries de tot 
propòsit messianista i redemptorista. Llegiu-lo. 
Després, llenceu-lo».
   Beuen de l’influx futurista que emana del Manifest 
Groc de Sebastià Gasch, del qual reprodueixen alguns 
articles. Un d’ells, demolidor amb la pintura catalana.
   En una altra col·laboració, Francesc Domingo 
afirma rotund que «Catalunya és un país de forma», en 
el sentit que l’arquitectura i l’escultura són les arts 
destacades en contraposició amb la disciplina pictòri-
ca, que considera de baix talent i qualitat. Només salva 
Nonell de la crema.
   La revista també conté una entrevista d’Armand 
Pueyo amb Manolo Hugué.
   L’energia trencadora de l’Anti dura ben poc per ser, 
com diuen amb sornegueria en alguns cercles, 
«anti-econòmica», ja que no compta amb anunciants.
   Tot i la seva curta vida, la publicació ha estat 
objecte d’estudi per part de Joan Maria Minguet, 
professor d’Història de l’Art Contemporani i d’His-
tòria del Cinema de la UAB, qui en destaca el paper 
de Sebastià Gasch.  

Anti (1931)

Reproducció del nº 1 de l'Anti (AMCMO)
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Jorn (1935 - 1936)

   El desembre de 1935 neix el «Mensual popular 
calderí» Jorn, una revista de vuit pàgines en format 
A5 que es venia per deu cèntims. La capçalera la 
il·lustrava un paisatge de Caldes signat per Sebastià 
Badia. El seu germà Fortunat en va ser l’impulsor. 
Tenia la redacció al carrer Bisbe Soler, 31, la mateixa 
adreça on, en aquell moment, s’ubicava l’Esbarjo. I el 
cas és que veient-ne el format, el disseny, i fins i tot el 
contingut i el to dels escrits, tot fa pensar que Jorn i 
Esbarjo eren germans.
   Segons el recull de premsa local que va fer el Mont-
buy l’any 1954, se’n van editar quatre números, fins al 
maig de 1935, però actualment només se’n conserva 
un exemplar del primer, que va aconseguir rescatar 
Raimundo Garcia.
   Aquest primer número ja incloia una secció titulada 
Correspondència, que era un calc de les Targes de 
l’Esbarjo, i que tancava amb un anunci per paraules 
amb l’estil sorneguer del popular quinzenal: «Srta. 
Argentina, 16 años de edat, rubia, estatura regular, 
buenos modales, 225.000 dólares de dote, desearía 
casarse con caballero de 20 años de edat, soltero, 
buena presencia, comportamiento ejemplar, aunque 
sea pobre. Escribir a la sección de Correspondencia 
de este periódico».
   La revista la completaven notes locals de cultura, 
art (signa B. C.), una crònica de futbol amb la foto de 
l’alineació del Caldes, un breu sobre excursionisme, i 
el poema «La boja i la sardana» de Fortunat Badia.

Portada del nº 1 de Jorn (arxiu personal Raimundo Garcia)
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Montbuy / Setmanari Montbui (1944 - actualitat)

   Un capítol ben gruixut de la història de la premsa 
calderina l’ha de protagonitzar l’actual Setmanari 
Montbui, batejat com a Montbuy, «Una semana de 
vida local», 75 anys enrere per la delegació local de 
la Falange.
   Sí, aquell Montbuy inicial era un full de propagan-
da del Movimiento, en què les consignes falangistes i 
els missatges de lloança al dictador eren constants. De 
valor periodístic en tenia poc, la seva missió era 
vendre les bondats del règim repressor, consolidat cinc 
anys després del final de la guerra.
   Malgrat tot, si afrontem la consulta d’aquelles 
planes fent l’esforç d’adoptar el paper d’observador, 
ens adonarem que podem rescatar continguts molt 
interessants, amb valor literari alguns, testimonis 
d’una època uns altres.
   El 25 d’abril de 2003 (nº 1.165 de l’època democràti-
ca), Xavier Serrat, investigador de la història local, 
publicava a la secció Visions l’article «Montbui 
forever», en què deia: «Els Montbuis de l’època 
franquista han estat sistemàticament menystinguts 
per molta gent, al·legant que només hi havia propa-
ganda del règim que l’havia “refundat” [com ja hem 
vist en aquestes pàgines, el Montbuy falangista no té 
cap relació amb el que va aparèixer durant sis mesos 
l’any 1925, de tendència republicana federalista]. Però 
tan enganyós pot ser creure que només hi havia 
propaganda del règim, com afirmar que no n’hi havia. 
(…) també hi havia detalls dels esdeveniments quoti-
dians de la vida local, informació oficial, molta infor-
mació teatral, entrevistes, interessants transcripcions 
d’antics documents particulars o de l’arxiu històric, 
l’estadística setmanal de la meteorologia, notícies 
esportives, un racó poètic amb alguna poesia en 
català i fins i tot espais destinats a col·laboracions de 
diferents vilatans lletraferits».
   L’1 de gener de 1944 sortia el primer número del 

Montbuy, «Boletín de Avisos y Noticias editado por la 
Delegación Popular de F.E.T. y de las J.O.N.S.», un full 
imprès a doble cara que costava 15 cèntims. L’estètica, 
el missatge enquadrat a la cantonada superior dreta i el 
text de presentació no deixaven dubtes sobre la seva 
motivació i ideologia:
   «Será un constante elemento de comunicación 
entre los camaradas de F.E.T. y su Jefe. Entre nuestras 
Autoridades y Jerarquías y los ciudadanos que tan 
dignamente representan. Entre el Comercio y la 
Industria y sus respectivos núcleos de consumidores y 
productores (...).
   MONTBUY aspira a ser un eficaz instrumento de 
información caldense tan perfecto y acabado que lo 
haga imprescindible a todos nuestros hogares sin 
excepción.
   Presidiran su actuación un acendrado amor a Dios 
y a la Patria. (...) elevamos al Cielo nuestra pregaria 
fervorosa, para que pronto la Paz, esa paz bien amada 
que ya gozamos en España por obra y gracia de 
nuestro invicto Caudillo, que Dios guarde y al que 
nunca sabremos agradecer bastante, sea felizmente 
un hecho que podamos consignar con júbilo de alelu-
ya en estas modestas páginas inspiradas siempre en la 
mejor buena voluntad».
   La pàgina la completaven una nota de l’alcalde, 
Miquel Pagés, en què demanava a la ciutadania que 
adquirís el butlletí perquè regularment s’hi inseri-
rien les disposicions municipals; i la notícia que la 
Jefatura Local de Falange avançava en la construc-
ció del monument «a los Caídos por Dios y por 
España» a l’actual plaça Catalunya, que es finan-
ciaria amb aportacions (suposadament) voluntàries. 
En el llistat de contribuents sobta trobar-hi l’alcalde 
republicà Josep Fontcuberta Rogés, qui havia hagut 
d’exiliar-se a França. Igualment, La Vallesana, la 
destil·leria familiar, aviat hi inserirà publicitat.
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   En aquests primers temps, la propaganda falangista i 
religiosa conformava la base del full. El règim va impo-
sar la celebració de les «Fiestas de la Liberación», que 
cada 29 de gener commemoraven l’entrada de les tropes 
franquistes a Caldes, i Montbuy treia una edició extraor-
dinària, en què el dictador era el protagonista. El 
número cinc és el primer d’aquesta mena, amb vuit 
pàgines, a dues tintes. El contingut principal és el que 
anomenen el «relato oficial del hecho». El titulen 
«Cómo fue liberada la villa. Apuntes para la historia de 
Caldas», i hi presenten una població civil infantilitzada, 
amb testimonis dels moments d’incertesa que es van 
viure al poble amb l’acabament oficial de la guerra.

   Un altre apartat habitual és el «Verbo Nacional 
Sindicalista», en què desglossen un tema determinat 
en sèries d’articles. Es tracta de textos molt reiteratius 
amb la finalitat d’evangelitzar la població en l’ideari 
que s’ha imposat. El to es mou entre carrincló i 
amenaçador: «Así pues a todos esos que no quieren 
ver ni oír porque son ciegos y sordos de conveniencia 
les decimos: hay que pensar primero en la Patria, 
para que se nos de el Pan y la Justicia que hemos 
prometido conquistar: recordar a todos los que tanto 
han dado por lograrnos rutas de dignidad en nuestro 
destino universal».
   A banda d’això, breus cròniques de futbol i, a poc a 
poc, van apareixent anuncis de comerços locals: Casa 
Roig, Òptica Florit, Anselmo Font, Obras y Construc-
ciones Rodamilans, Confitería Casabayó, Agencia de 
transportes Antonio Poch Ventura, Academia de 
Corte y Confección María Mas Comerma...
   El nº 13 (25/3/1944) obre amb la crònica del festival 
radiofònic benèfic a favor de l’Hospital, que va trans-
metre Ràdio Barcelona des del Casino per a tota 
Espanya. Va recollir 1.737 pessetes. És un dels pocs 
exemples de notícia, entesa en el sentit actual. La 
majoria de peces informatives fan referència a actes i 
càrrecs oficials, com la visita del ministre d’Agricultu-
ra, Miguel Primo de Rivera; les entrevistes amb el cap 
local del Movimiento, José Cortés, i l’alcalde; o la 
participació de falangistes calderins en els actes de la 
visita de Franco a Barcelona el maig de 1947, que va 
ocupar tres números.
   A partir de maig de 1945, el butlletí amplia a quatre 
pàgines i, òbviament, també ho fan els continguts. Hi 
ha articles sobre «Valores caldenses», que els 
dediquen a la Hermandad Sindical de Labradores y 
Ganaderos; la Creu Roja, amb la seva clínica quirúrgi-
ca local; l’Hospital Santa Susanna; o a l’entorn 
natural. També publiquen notes històriques, algunes 
de les quals rescaten articles d’Avelí Xalabarder, i 
reprodueixen documents de l’arxiu.
   La celebració realment sonada per al poble conti-
nuava sent la Festa Major. Així que el Montbuy s’hi 

Primer número del Montbuy (AMCMO)
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afegeix amb un número extraordinari ja en el seu 
primer any. El nº 41 surt amb 12 pàgines en color sèpia 
i els primers anuncis a pàgina sencera. El nº 141, dos 
anys després, amplia l’extraordinari a 24 pàgines.
   La informació esportiva va guanyant presència, 
amb cròniques de futbol, bàsquet i ciclisme. El Depor-
te Ciclista Caldense informa regularment de les seves 
activitats, i durant maig de 1945 Montbuy fa un segui-
ment de la participació del ciclista local Miguel Casas 
a la cinquena edició de la Vuelta a España.
   En l’àmbit informatiu, s’ocupen amb freqüència de 
l’activitat del Patronat de l’Hospital de Santa Susana i 

els seus constants problemes econòmics, i s’arrosse-
guen temes recurrents en la premsa anterior, com el 
tren i l’aigua.
   El nº 259 (12/2/1949) informa sobre la conformació 
del nou govern municipal, resultat de les primeres 
eleccions locals des de 1934 (els caps de família, els 
sindicats i els edils sortints triaven els nous regidors; 
l’alcalde el designava el règim).
   El 1947 s’hi incorporen un petit espai de mots 
encreuats i les col·laboracions de l’«Asociación de 
amigos y exalumnos de la Escuela Pía». Els articles 
d’opinió sobre la importància de l’educació i re- 

Programa del festival radiofònic publicat al Montbuy (Arxiu 
Montbui)

Primer número extraordinari de Festa Major del Montbuy 
(AMCMO)
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flexions en torn a mètodes pedagògics són habituals 
en aquesta etapa. 
   Com dèiem, tot allò relacionat amb l’Església era 
susceptible de ser publicat. La col·lecta popular per a les 
campanes de l’església de Santa Maria és tot un esdeve-
niment del qual se’n segueix l’evolució completa (més 
endavant en faran una altra per adquirir l’orgue).
   Una de les coses que més sobta en fullejar exem-
plars d’aquests primers anys és la presència de contin-
guts en català. Al nº 74 (2/6/1945), en un article sobre el 
centenari de Mossèn Cinto Verdaguer que signa 
Francisco Sala (director en aquell moment), reprodueix 
un fragment d’un poema dedicat a la Verge de Montse-
rrat. El número següent obre amb la crònica «El Mosen 
Cinto de Manolo», de l’escriptor Juan Ramón Masoli-
ver (resident a Montcada i Reixac), sobre la visita que 
va fer a Manolo Hugué mentre treballava en una 
estàtua d’homenatge a Verdaguer, i explica que l’escul-
tor es va posar a recitar-lo: «Ab cruxidera y gemegor 
s’aferren, com espatlludes torres que s’aterren trinxant 
ab sa caiguda un bosch de pins».
   Per cert, Hugué va participar en la instal·lació del 
«Monumento a los Caídos» aportant-hi un medalló de 
la seva autoria, segons destaca el setmanari.
   Aquests textos en català són de temàtica religiosa, 
tradicionalistes i sobre els valors paisatgístics del 
territori, però aviat també s’hi podran trobar poemes 
(S. Masclans Roma, qui signa S.M.R., J. Viladot Puig, 
JVF i T. Manubens són alguns dels col·laboradors 
literaris habituals), cròniques històriques (com el 
fogatge de 1515, transcrit literalment d’un registre de 
la Corona d’Aragó, o la crònica d’un robatori a l’esglé-
sia, ocorregut el març de 1851, extreta del quadern de 
memòries de Felip Ribó, avi polític de Salvador 
Codina Durán) i relats de caire social.
   A més de l’esport, l’altre contingut informatiu amb 
pes és el d’espectacles: teatre, música i cinema. Són 
habituals les cròniques sobre els inicis de  l’orquestra 
local Els trovadors. Hi apareix la cartellera i s’hi 
anuncien les representacions i concerts al Casino i al 
Casal Catequístic (el Centre Democràtic i Progressis-

ta havia passat a mans de l’església com a conseqüèn-
cia de la repressió franquista). Algunes d’aquestes 
funcions eren en català. El nº 386 (1/9/1951) fa una 
crònica de l’homenatge a Josep Maria Folch i Torres. 
La companyia calderina Joventut Eterna, que dirigia 
Salvador Codina Ribó, va representar l’obra D’aques-
ta aigua no en beuré en presència dels fills i familiars 
del dramaturg.
   Cinc anys abans, al nº 143, hi ha la crònica de 
l’homenatge que Caldes va fer el 12 d’octubre a la 
prestigiosa soprano Mercè Capsir, qui tenia una 
relació molt estreta amb la vila. L’ajuntament la va 
nomenar filla adoptiva de Caldes. L’acte va ser molt 
sonat. Va comptar amb la participació de personali-
tats del món de la cultura i es va retransmetre per 
Ràdio Barcelona.
   1946 és l’any de debut al Montbuy d’una de les 
plomes que l’ompliran de contingut durant dècades, 
fins al punt que en algunes edicions els seus escrits 
pràcticament seran l’únic contingut. Ens referim al 
pare escolapi José Poch, del qual trobarem tota mena 
de textos: cartes, relats històrics, reflexions religioses, 
semblances, articles sobre temes diversos i poemes 
(molts en català). Pel que revela Josep Rifé en l’entre-
vista que Albert Blanch li fa per al número extraordi-
nari de Festa Major de 1969, en un moment en què el 
setmanari va estar a punt de tancar podem deduir que 
el pare Poch va ser un dels qui ho van evitar: «Mien-
tras duró la crisis, a ruegos del impresor, actuó de 
director en potencia, un joven y animoso señor vicario 
parroquial cargado de buena fe y deseoso de que 
Montbuy no interrumpiese su existencia».
   El 1947 ja es freqüent trobar escrits dels lectors, 
amb les habituals rèpliques i contrarrèpliques on 
no hi falta la ironia, començant pels pseudònims. 
Entre els diàlegs més reeixits, els que mantenen 
L’ermità del Puigdomí i El nét de l’ermità, que 
dissenteixen, per exemple, sobre l’execució de la 
coreografia durant el Ball de plaça de les festes de 
Sant Antoni. En aquesta època ja es dóna un tímid 
debat sobre el sentit artístic i social de la festa.
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   L’historiador Xavier Serrat escriu al número 
extraordinari de Festa Major de 2005 un curiós i 
interessant article, titulat «Montbui, censura i humor», 
en què recull algunes «perles» del director del setma-
nari com a resposta a les cartes dels lectors que, per 
motius de censura, no podien publicar. Aquests són 
alguns dels exemples que cita:
   «Usted se ha sentido sepulturero, pero a nosotros 
no nos entusiasman ciertas exhumaciones. Pruebe en 
otro cementerio».
   «Su carta se va al cesto, nos metemos en todo, 
menos en camisas de once varas».
   «Usted trabaja siempre para nuestra papelera a 
ritmo de jornada intensiva. Si lo hace con gusto ya 
esta bien. El señor trapero se lo agradecera».
   L’any 1950 Montbuy amplia a sis pàgines i respira 
cert aire d’optimisme. Al nº 309 titulen «Montbuy se 
afianza». Han passat sis anys des del seu naixement i 
expliquen que renuncien a l’apartat editorial per poder 
donar més cabuda als lectors i les col·laboracions.
   Si hi ha un tema que consideren important, com una 
entrevista a l’alcalde, se li dediquen més pàgines de les 
habituals o fins i tot el fragmenten en diversos articles 
setmanals. Vist amb perspectiva, costa d’entendre que 
una conferència sobre energia atòmica en una capital 
europea tingui tanta importància per a Caldes, però és 
una mostra més de la propaganda sobre el progŕes 
científic i tecnològic del moment. També resulta curiós 
l’anàlisi del fenòmen tan vigent avui dia de la post-ve-
ritat o fake news, que llavors anomenen directament 
«bulo». Igualment sorprenent és l’article sobre la 
premsa bolxevic amb què obre el nº 319 (22/4/1950), a 
la qual posen com exemple d’arma de control ideològic 
sota el domini permanent de l’estat. La sorpresa no 
radica tant en la premisa com en el fet que no sembla 
que l’autor vegi els paral·lelismes amb el règim que a 
Espanya controla cada paraula impresa.
   La bona època per la qual travessa el Montbuy es 
tradueix en l’augment dels anuncis, d’escrits de caire 
religiós o folclòric, i en les píndoles iròniques sobre 
notes socials i internacionals en un apartat titulat 

«NA-DA comentado», picada d’ullet a l’omnipresent 
NO-DO de l’època. El 1954, amb Rifé de nou al 
comandament (el van precedir Francesc Sala, Salvador 
Sagués, Jaume Ferrer i Joaquim Solà), publica al 
número extraordinari de Festa Major una crònica 
humorística de tres pàgines en català titulada «Impres-
sions d’un neurastènic, fent un viatge per la nostra 
vila», que va escriure originalment per a l’Esbarjo, 
vint-i-tres anys abans. És plena de malnoms i cognoms 
calderins, amb què juga per construir el relat: «Des-
prés entro a cal Sidro i faig l’orxata amb Safont, i com 
que el seurer no es Mainou, m’hi quedo clavat com un 
Tascó tot donant “rasca” al Xamín que es un bon Jan 
i serveix bé», descriu en un fragment.
   La recuperació de textos en català de l’Esbarjo, 
gens propis de la moral franquista pel seu to irònic, es 
fa habitual, cosa que demostra l’habilitat i el carisma 
de Rifé. A l’extraordinari de Festa Major de 1956 torna 
a passar, i al del 1959 rescata l’«Auca de Caldes de 
Montbui», un text humorístic, en vers, al qual tenia 
l’esperança de trobar un dibuixant que l’il·lustrés. 
 
Una dècada després
   1954, l’any del desè aniversari del Montbuy, arriba 
carregat de novetats que el doten d’un nou aire, sense 
abandonar, però, la tasca preservadora dels «valors» 
del règim. L’editorial del nº 498 (2/1/1954) no es limita 
a celebrar la fita, sinó que fa una estirada d’orelles a les 
veus crítiques: «¿Que deberíase trabajar en este u otro 
asunto con más constancia e interés? Sin duda, más, 
¿quién sabe con todo detalle, quién conoce con exacti-
tud la forma en que vive y se desenvuelve el Boletín? 
Ah, si cada jurado tuviera todos los elementos de 
juicio precisos a su alcance... (...) Aspiramos única-
mente a despertar de su letargo a quienes deberían 
estar más interesados en una institución -si se nos 
permite el rango- que abarca todos los aspectos de la 
actividad local y que como tal, debe ser expresión fiel 
de la misma».
   L’etern debat sobre el periodisme aficionat: hores i 
hores de dedicació altruista, però la mateixa exigència 
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Josep Rifé, l’impulsor

   Josep Rifé va ser una de les ànimes de l’Esbarjo i el 
primer director del Montbuy, càrrec que inicialment va 
ocupar durant un any. Hi va tornar l’abril de 1954, per 
estar-s’hi fins a la seva mort, el març de 1971.
   Era «Jefe Local de Educación y Descanso», deriva-
da de la delegació local de premsa i propaganda, i una 
de les persones que més ha fet no només pels mitjans 
en què va participar, sinó també per donar difusió a les 
publicacions que han existit a la vila. Amb l’Esbarjo va 
organitzar la primera exposició de premsa local per 
Festa Major de 1935, i amb el Montbuy, la segona per 
celebrar el desè aniversari del setmanari, esdevenint 
una de les activitats més multitudinàries de la Festa 
Major de 1954.
   Sense ser periodista professional, Josep Rifé sentia 
passió pel periodisme (va simultanejar la direcció del 
Montbuy amb la corresponsalia de La Vanguardia; de 
tant en tant, el setmanari es feia ressò d’aquestes cròni-
ques, que signava amb el pseudònim de Mancebo). S’hi 
dedicava per afició, invertint-hi hores i hores (i fins i 
tot diners segons expliquen membres de la seva 
família), com tanta altra gent a la qual devem que hagin 
deixat testimoni imprès de l’època en què van viure. 

que si els qui fan possible que la publicació surti 
puntual cada setmana fossin professionals i, per tant, 
retribuïts per la seva feina.
   La qüestió serà recurrent des de llavors, fins i tot 
amb queixes dels lectors, que seran convenientment (i 
amb un xic d’amargor a vegades) resoltes pel director.
   Un any abans, el nº 449 (3/1/1953) ja incidia en la 
necessitat de donar un impuls al setmanari. Obria amb 
l’article «”MONTBUY” y su X año de publicación», 
que signava El Suscriptor nº 3 amb un estil i un to que 
ens fan més que sospitar que es tractava de Josep Rifé. 
Després de lloar la tasca dels qui feien possible que el 

periòdic sortís cada dissabte, cridava l’atenció sobre 
algunes mancances: «… se impone hacer notar que de 
un tiempo a esta parte el periódico en cuestión, 
carece en muchos aspectos de riqueza informativa lo 
que hace, que, muchísimas veces nos enteremos por 
voces volantes -y casi siempre deficientes- de reunio-
nes o actos ya culturales, ya políticos o simplemente 
deportivos, los que bien servidos desde estas colum-
nas, a más de dar amenidad al periódico contribui-
rían a tener más exacto y verídico conocimiento de 
las cosas de local interés». L’autor eximeix de respon-
sabilitat els redactor i col·laboradors, i fa una crida al 

Foto cedida per la família Rifé
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   Des del gener recuperen retalls de publicacions 
calderines antigues, i uns mesos després incorporen 
dos dels col·laboradors que aportaran més qualitat a 
les planes del setmanari. Ens referim a Joan Oller i 
Esteban Collados.
   El primer, músic calderí que va debutar el 1929 amb 
la Banda Municipal, comença a enviar cròniques des 
de Sud-amèrica, on s’hi estarà dues dècades actuant 
amb l’Orquesta Casino de Sevilla. En una entrevista 
que li fa Teresa Bonora el juliol de 2004, recorda que el 
1936 la seva família va haver de marxar de Caldes: 
«(...) ens van escombrar, ens van fer fora del poble. Els 
polítics d’aquell temps, que eren pocs, ens fan tirar 
fora de la feina i fora de la casa». El seu lligam amb el 
Montbuy és fruit de l’amistat que mantenia amb Josep 
Rifé, amb qui havia coincidit a l’Esbarjo i li va propo-
sar escriure sobre la seva aventura americana. D’entre 
els molts articles que va redactar, podem destacar la 
crònica del concert que Pau Casals va oferir al Teatro 
Colón de Buenos Aires i la breu entrevista que li va fer 
posteriorment a l’Hotel Plaza (nº 1.010, 9/5/1964). Més 
endavant, continuaria col·laborant amb les «Memòries 
d’un bordegàs», records de la seva joventut a Caldes. 

jovent de la vila a implicar-s’hi. «(...) con un pequeño 
esfuerzo de todos, “MONTBUY” podría sacudirse el 
letargo en el que -a mi parecer- se va sumiendo lenta-
mente». I com a proposta estrella, llença la idea de 
l’exposició sobre la premsa local per Festa Major, 
recordant que la primera va tenir lloc l’octubre de 1935.
   Fos o no en Rifé, el cas és que la proposta del 
Suscriptor nº 3 va reeixir un any després i les «bodas 
de estaño» les celebren amb la molt exitosa exposició 
retrospectiva sobre la premsa local, que protagonitza 
la portada de l’edició extraordinària de Festa Major, 
de la qual se’n van exhaurir els 1.500 exemplars 
posats a la venda a cinc pessetes. 

Moment de l’actuació de Joan Oller durant la festa major, en la 
seva darrera etapa a Caldes (Fons Guillem Ayora, AMCMO)Portada de l'extra de Festa Major de 1954 del Montbuy (AMCMO)
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   Esteban Collados inaugura el 1954 la secció «Cine-
montbuyanda», on, amb el pseudònim d’Stewart 
Kronos, entrevista, amb un estil molt personal, perso-
natges del món del cinema i de l’espectacle, com 
l’actor Richard Greene, qui rodava una pel·lícula a 
Riells, o Xavier Cugat i la seva esposa, Abbe Lane, als 
qui va «assaltar» al camerino després d’una actuació a 
Barcelona. El 1964 Collados s’instal·larà a París, des 
d’on enviarà de tant en tant cròniques d’ambient.
   Com dèiem, el primer número de 1954 estrena els 
retalls retrospectius de premsa local. Comencen amb 
la reproducció original d’una nota de La Veu de 
Caldes, de setembre de 1920; en el número següent li 
toca a El Lleó de Caldes, amb un text de 1913; i al nº 
506 (març de 1954), inclouen un retall del Farell de 
maig de 1931 sobre el despertar del moviment obrer a 
la vila. El que crida l’atenció no és tant que un mitjà 
falangista recuperi un fragment d’una publicació 
republicana d’esquerres i catalanista, com la justifica-
ció que inclou a continuació:
   «Un claro y limpio deseo de no mentir la historia 
del periodismo local, nos lleva en rigor a incluir 
también fragmentos de un periódico, desgraciada-
mente redactado con absoluto desprecio a las más 
elementales normas del bien decir y al derecho de 
gentes.
   Procuraremos —ingrata tarea— seleccionar del 
mismo, párrafos medianamente aprovechables para 
servirlos a nuestros lectores, sin ofender el respeto 
que nos merecen».
   Al nº 501 (28/1/1954), número extraordinari que 
commemora el desè aniversari del Montbuy i el quinzè 
«del rescate de Caldas», publiquen una pàgina amb la 
relació de totes les capçaleres aparegudes a la vila, 
amb una breu ressenya de cadascuna, que inclou els 
directors, la q uantitat de números editats i la tendèn-
cia política. Llavors encara no tenien constància d’El 
Caldense com a degà de la premsa local. A l’extraordi-
nari de Festa Major de 1969, amb motiu del 25è aniver-
sari, tornen a reproduir el llistat, ampliat amb
el nº 3 d’El Caldense (en l’actualitat, desaparegut).

   En aquest número 501 hi ha una entrevista amb 
l’impressor Jaume Cendra, qui s’havia quedat la 
Impremta Comercial després que Joan Baptista Pobla 
fos víctima de la repressió franquista. Considerat un 
traïdor pel règim, per la seva ideologia roja, i acusat 
de participar en acte d’expoliació de béns de l’esglé-
sia, se li incauten totes les possessions i el règim 
l’afusella al Camp de la Bota. Les seves filles queden 
orfes i, finalment, la família marxa a Sabadell sense 
cap rescabalament.
   Cendra explica que el Montbuy té una tirada de 
600 exemplars, 200 més que els primers anys, i recor-
da que, anteriorment, havia intervingut en la confec-
ció de l’Esbarjo, La Veu de la Comarca Calderina i el 
Farell. Dels dos primers fa comentaris positius, 
mentre que del Farell diu que «se mal distinguió 
siempre por un lenguaje y maneras muy poco perio-
dísticos, producto sin duda de la ceguera y pasión 
política de quienes lo redactaban».
   Pel que fa a les ressenyes de les publicacions 
històriques, sobre el Farell escriuen: «Periódico 
izquierdista y anti-clerical, vituperador de la burgue-
sía y el capitalismo». Això provoca que qui va ser-ne el 
primer director, Anicet Masats, escrigui una carta al 
director, que publiquen al nº 1.275 (28/10/1969). Resul-
ta evident l’equilibri a què es veu obligat perquè la seva 
crítica vegi la llum:
   «”Farell” era portantveu d’Esquerra Republicana 
de Catalunya i aquest partit era presidit per un home 
catòlic i en la seva direcció hi havien burgessos, 
propietaris, homes d’empresa, poetes, advocats, 
metges, novelistes, idealistes i arribistes; es a dir gent 
de tota mena, qui amb més, qui amb menys bona fé.
   El seu programa social está gairebé superat i el 
polític avui resulta en molts aspectes antiquat, doncs 
si be propugnava la llibertat rel·ligiosa, la separació 
de l’Església i l’Estat, la secularització dels cementi-
ris, també volia millor distribució de la renda, segure-
tat pels vells, millor atenció als malalts, escoles 
gratuites i altres millores que en aquell temps sembla-
ven una utopía i que avui, per necessàries, el Genera-
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líssim Franco amb la seva inteligent administració va 
otorgant al país d’acord amb les seves possibilitats.
   Llàstima que per lograr això tinguessim de sofrir 
una guerra».
   L’èxit de l’exposició restrospectiva sobre la 
premsa local va superar totes les previsions, fins
al punt que després d’uns dies van haver de cobrar 
una entrada simbòlica per evitar les aglomeracions. 

   El següent repte serà la «“Exposición de Recuerdos 
Caldenses” que recoja en su totalidad, la gran canti-
dad de documentos gráficos que no han podido ser 
expuestos y los que continuamente nos siguen llegan-
do de los cuatro puntos de la villa», apunta l’editorial 
del nº 538 (23/10/1954).
   Efectivament, aquest serà el contingut estrella de la 
Festa Major de 1955, impulsat també des del setmana-
ri. Aquest any, inclou la secció «Nuestro personaje», 
en què entrevisten calderins reconeguts al poble. És el 
cas de Salvador Codina Ribó, primer actor i director 
de la companyia de teatre aficionat Joventut Eterna, 
que apareix al nº 552 (28/1/1955). La peça la signa 
Rifeño, un dels alter egos de Josep Rifé.
   Estrenen també «Humor pasado por agua», vinye-
tes amb més o menys gràcia que signa Ventura; i 
«Flim Caldense: “Patogramas en technihumor”, 
captados por el sagaz objetivo del “cameraman” 
Sisebuto Despiste», en la mateixa línia i sagacitat 
discutible. Algunes seccions s’acompanyen amb 
dibuixos de capçalera, d’estètica molt semblant als que 
Balbina Busquets feia per a l’Esbarjo.
   El febrer de 1955 es constitueix el nou ajuntament, 
en què Joan Riba és el nou alcalde. Una altra novetat 
és l’aparició, encartat dins el periòdic, d’un full de 
publicitat en quatricomia d’electrodomèstics Ansel-
mo Font, que farà ús habitual d’aquest recurs impac-
tant per a l’època.
   Entre els nous col·laboradors, destaquem Toni 
Blay, qui escriurà amb certa freqüència poemes en 
català. Pel que fa a informació, a l’extraordinari de 
Festa Major apareix una notícia sobre les excavacions 
per treure a la llum les Termes Romanes i una altra 
sobre la propera inauguració de la plaça Pablo Surell; 
i a l’últim número de l’any es destaca el naixement del 
Club Natació Caldes.
   Com a curiositat, l’especial de Festa Major repro-
dueix la crònica d’un viatge en tren de Barcelona a 
Caldes, en català, obra de Jaume Camps, que va ser 
premiada als Jocs Florals humorístics de 1921 i va 
publicar La Veu de Caldes el desembre d’aquell any.

Exposició de premsa local el 1954 (Fons Guillem Ayora, 
AMCMO)
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   El 1956 Montbuy modifica el lema de la capçalera 
per «Una semana de vida caldense», i celebra una 
festa al Casino amb motiu del 13è aniversari. Els 
temes d’actualitat local més destacats són la festa 
d’inauguració de la piscina municipal, i el seguiment 
de les obres de les Termes Romanes. Com a curiositat, 
el nº 614 (28/4/1956) obre amb l’extensa crònica de
la visita de l’italià Conrado de Valguarnera, príncep 
de Visceni, propietari de la Torre Nova, a qui les 
autoritats locals li dediquen grans actes protocolaris.

   Els vents favorables es noten en una edició 
extraordinària de Festa Major de 36 pàgines, a dues 
tintes i amb una portada a tot color. S’hi combina 
l’exaltació a Franco amb alguns titulars en català.

   L’aparent optimisme que respira el setmanari 
amaga certes dificultats i dubtes sobre el rumb que ha 
de mantenir. Aprofitant l’embranzida de l’extra de 
Festa Major, els seus responsables exposen als lectors 
la possibilitat —gairebé necessitat— d’ampliar-lo a 
dotze pàgines, mesura amb la qual pretenen tallar els 
problemes econòmics.
   El 1957, però, manté les vuit pàgines i el preu de 
venda és d’una pesseta. El gran projecte socioperio-

dístic del curs és la constitució a Barcelona de l’entitat 
Caliu Calderí, integrada per fills i amics de la vila, que 
en el decurs dels anys següents organitzarà trobades 
ben sonades. Al nº 648 (5/1/1957), Montbuy n’informa-
va pomposament: «El nutrido grupo fundacional de 
“Caliu Calderí” va a proliferar, —seguro— con 
proporción geométrica, a partir de este momento. La 
semilla que en forma de espumoso champán, se 
desparramó por entre los limpios baldosines que 
urbanizan el parterre central de la universitaria 
plaza, de la vecina ciudad condal, hemos de verla 
—con la ayuda de Dios— convertida en ufanoso y 
apretado haz —trigo limpio— de auténtica herman-
dad caldense, proyectada impetuosamente, más allá 
de nuestro término municipal».
   Una de les primeres coses que fa el grup és visitar 
el capellà Joaquim Delger Bueno, calderí responsable 
de la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, al 
carrer València, qui de seguida s’hi adhereix, amb tant 
entusiasme, que els ofereix un local annex a l’església 
perquè sigui la seu social.
   La iniciativa agafa tanta embranzida, que el 12 de 
maig celebrarà un exitós I Aplec de Caliu Calderí a 
Caldes de Montbui, que el setmanari s’encarrega de 
promocionar i del qual fa una extensa crònica al nº 667 
(18/5/1957). L’aplec és també el motiu que anima una 

Anunci encartat el 1955 al Montbuy (Arxiu Montbui)

Detall de la portada del nº 614 del Montbuy (Arxiu Montbui)

Portada de l'extra de Festa Major del Montbuy de 1956 (Arxiu 
Montbui)
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   L’aparent optimisme que respira el setmanari 
amaga certes dificultats i dubtes sobre el rumb que ha 
de mantenir. Aprofitant l’embranzida de l’extra de 
Festa Major, els seus responsables exposen als lectors 
la possibilitat —gairebé necessitat— d’ampliar-lo a 
dotze pàgines, mesura amb la qual pretenen tallar els 
problemes econòmics.
   El 1957, però, manté les vuit pàgines i el preu de 
venda és d’una pesseta. El gran projecte socioperio-

dístic del curs és la constitució a Barcelona de l’entitat 
Caliu Calderí, integrada per fills i amics de la vila, que 
en el decurs dels anys següents organitzarà trobades 
ben sonades. Al nº 648 (5/1/1957), Montbuy n’informa-
va pomposament: «El nutrido grupo fundacional de 
“Caliu Calderí” va a proliferar, —seguro— con 
proporción geométrica, a partir de este momento. La 
semilla que en forma de espumoso champán, se 
desparramó por entre los limpios baldosines que 
urbanizan el parterre central de la universitaria 
plaza, de la vecina ciudad condal, hemos de verla 
—con la ayuda de Dios— convertida en ufanoso y 
apretado haz —trigo limpio— de auténtica herman-
dad caldense, proyectada impetuosamente, más allá 
de nuestro término municipal».
   Una de les primeres coses que fa el grup és visitar 
el capellà Joaquim Delger Bueno, calderí responsable 
de la Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, al 
carrer València, qui de seguida s’hi adhereix, amb tant 
entusiasme, que els ofereix un local annex a l’església 
perquè sigui la seu social.
   La iniciativa agafa tanta embranzida, que el 12 de 
maig celebrarà un exitós I Aplec de Caliu Calderí a 
Caldes de Montbui, que el setmanari s’encarrega de 
promocionar i del qual fa una extensa crònica al nº 667 
(18/5/1957). L’aplec és també el motiu que anima una 

lectora a fer la seva aportació literària. Es tracta de 
Rosa Güell de Genescà, a qui li publiquen el poema 
«Ressò del “Caliu Calderí”» al nº 675 (13/7/1957).
   Fem ara un salt d’una dècada cap endavant. El 
motiu és que al darrer número de l’any 1967 trobem 
una carta de la mateixa lectora, qui escriu des d’Espa-
rreguera per queixar-se (amb molta educació) sobre el 
contingut del periòdic. Diu Rosa Güell: «Perdone mi 
‘atrevida’ sinceridad, pero esperaba poder rectificar 
hace tiempo y por esto me decido exponer mi pobre 
criterio, diciendo que me parece publican demasiados 
anuncios en el periódico local, sin dejar cabida a 
temas sabrosos.
   Perdonen de nuevo los señores anunciantes, pero 
con lo dicho, creo que el esperado periódico de la 
patria chica de mi esposo, está perdiendo interés».
   La crítica reactiva la secció Tribuna libre, que feia 
molt temps que no apareixia. En els números següents 
se succeeixen les respostes, d’altres lectors que 
comparteixen l’opinió de Rosa Güell i del director i un 
dels col·laboradors de l’època, Carlos Campistrón, que 
reconeixen les mancances però les justifiquen per la 
falta de recursos humans «consecuencia directa de su 
especial estructura, basada en que todo ha de hacerse 
(…) en un plan totalmente desinteresado y de buena 
voluntad simplemente. Si Montbuy pudiera permitirse 
el lujo económico de asalariar a redactores y colabo-
radores otra cosa sería como periódico, ameno e 
informativo», respon Josep Rifé al nº 1.190 (27/1/1968). 
Dues setmanes després, Güell torna a escriure per 
oferir-se com a corresponsal a Esparreguera.
   Tornem a 1957. Les col·laboracions de José Poch i 
Joan Oller (qui estrena la sèrie «Pàgines nostrades», 
sobre anècdotes del passat a Caldes) continuen 
omplint pàgines, de tant en tant en català. El 9 de juny 
s’inaugura la reconstrucció arqueològica de les 
Termes Romanes. L’especial de Festa Major, amb 
portada a color i una tirada de 1.500 exemplars (6 
pessetes), inclou fotos de Caliu Calderí a Barcelona i a 
l’Aplec de Caldes, i presenta una novetat important: el 
segell com a editora de la Red Catalana de Prensa de 

Josep Rifé i Enric Cubas, impulsor de Caliu Calderí (cedida per 
la família Rifé)
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FET y de las JONS, que des d’aquest moment propo-
sarà alguns continguts. Fins a llavors, Montbuy ja 
havia anat publicant articles de la revista falangista El 
Bruch, que s’editava a Barcelona.
   El 1958 hi ha neguit per l’augment de cabal de la 
Font de Lleó i les conseqüències que això podria 
comportar. L’extra de Festa Major arriba a 40 
pàgines i hi apareixen encartats alguns anuncis 
publicitaris i un programa de mà. Crida l’atenció que 
a la mateixa portada ja hi ha una manxeta ben estruc-
turada amb els noms i càrrec de l’equip del Montbuy.

   Entre les notes d’actualitat destaquem el condol per 
la mort del papa Pius XII, al funeral del qual hi assis-
teix una delegació calderina, i un breu sobre l’habe-
mus papam amb Joan XXIII. En clau local, es fa un 
homenatge a mossèn Ramon Giralt, qui conduïa les 
activitats a l’aleshores Casal Catequístic.
   Com dèiem, les veus crítiques es feien sentir de tant 
en tant, i el setmanari hi responia. Al nº 743 es 
defineixen com «un periódico a salto de mata (...) que 
combina sal menuda i filosofia grande. (…) El sema-
nario és la música alada que se pone a la letra (prosa 
o verso) de los siete días baladíes de la vida del 
pueblo, de la villa o de la ciudad, sin categoria para 
sostenerse un periódico de gran capital».
   La principal novetat de 1959 és la secció «Nosotras, 
dos líneas para la mujer», a càrrec de María Teresa 
Surribas, qui la presentava així: «Querida lectora: 
Voy a hablarte a través de estas páginas sobre los 
pequeños problemas que constituyen tu mundo, pero 
ten en cuenta que este mundo limitado y risueño, se te 
irá ensanchando con el paso del tiempo, y que cada 
año te traerá nuevas luchas y esperanzas. En ellas 
triunfarás o fracasarás pero esto dependerá solo de tí, 
según la posición que adoptes frente a la vida».
   Hi havia consells de neteja, bellesa, moda, cuina, i 
un consultori a l’estil Señorita Francis, en què la María 
Teresa responia les cartes que li enviaven les lectores. 
Tot plegat, molt típic de l’època i del règim. Els anys 
anteriors, Montbuy ja publicava notes breus sobre les 
activitats de la secció femenina de la delegació local 
de Falange.
   El gener de 1959 commemoren el vintè aniversari 
de la «liberación». Com sempre, el darrer número del 
mes l’hi dediquen. La novetat és que la lloa a Franco la 
fan en català, amb l’article «La terra catalana, allibera-
da», que signa Josep Catalá i Soler.
   Aquest darrer any de la dècada ve carregat d’infor-
macions relacionades amb l’Església. La més impor-
tant és l’acord entre l’ajuntament i el prevere Dr. 
Joaquim Delger Bueno per a la donació de la seva 
casa-museu del carrer Les Graus i un altre immoble al 

Portada de l'extra de Festa Major del Montbuy de 1958 (Arxiu 
Montbui)
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carrer del Forn, que desemboca en l’acte de lliura-
ment, del qual Montbuy fa la crònica al nº 787 
(31/10/1959).
   El nº 761 (11/4/1959) és extraordinari, dedicat a la 
Parròquia de Santa Maria, i aquest és també l’any del 
cinquantè aniversari de les Escoles Pies. El celebren 
amb una festa, la crònica de la qual apareix al nº 782 
(19/9/1959).
   De l’àmbit local, altres informacions destacades 
són l’entrada en funcionament de la línia de bus 
Caldes-Barcelona (al nº 755, del 28 de febrer, hi 
encarten un fulletó amb els horaris), i la donació 
que fa la ciutat de Roma d’un tros de columna dels 
temps de l’imperi, que es diposita a les Termes 
Romanes calderines.
   La dècada dels seixanta s’inaugura amb la inclusió 
a la capçalera del lema «cada caldense, un montbuyen-
se». Els avisos oficials guanyen espai, hi ha els movi-
ments demogràfics setmanals, cròniques d’esports a 
càrrec de Pere Tura, el «ventanal de la parroquia», 
notes d’actualitat sobre el Casino o el Patronat de la 
Residencia «Asilo», i apropen la tasca consistorial 
amb la secció «La labor de los ediles». Els editorials 
opten per temes generals. Entre les novetats, cal desta-
car la introducció d’imatges del fotògraf COSVI.
   El 1960 es fa la primera convocatòria de «Pubilla 
de Caldas», coincidint amb el 18 de juliol (a partir de 
1962 la secció «Mirador de las ‘pubilles’» els donarà 
un altaveu); i l’ajuntament nomena Joaquim Delger i 
Salvador Codina fills predilectes de la vila. Les obres 
d’ampliació de Les Cremades generen polèmica, amb 
opinions enfrontades que recull el setmanari.
   L’extra de Festa Major es manté en 40 pàgines, 
amb anuncis a tot color i a doble pàgina, i la pertinent 
salutació de l’alcalde i el director «Rifeño» defensant 
la seva ploma i advertint als lectors que no la 
canviarà mai.
   El vintè aniversari no és especialment celebrat 
(només es fa referència a una missa resada), potser 
perquè 1964 és l’any del número 1.000, que aprofiten 
per posar en marxa un altre gran projecte popular: 

l’adquisició de dos gegants plenament calderins. Enga-
lanada per a l’ocasió, l’edició del 29 de febrer titula 
«”MONTBUY” MILENARIO». El segell de la Red 
Catalana de Prensa incorpora el missatge «Mil edicio-
nes montbuyenses, son tanto como mil latidos del 
corazón, por Caldas y por sus cosas». L’editorial anun-
cia: «”MONTBUY” sale endomingado y hace público 
que se dispone a patrocinar la compra de una pareja 
de “Gegants” que sean “calderins” de hecho y 
derecho. A tal fin, este Semanario encabeza con MIL 
pesetas (...) una suscripción popular “pro-Gegants de 
Caldes de Montbui”».
   L’objectiu és estrenar-los per Festa Major, cosa que 
s’aconseguirà de manera sobrada gràcies a la partici-
 

Portada de l'extra de Festa Major del Montbuy de 1960 (Arxiu 
Montbui)
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pació entusiasta de bona part de la població. El cost 
dels gegants era de 45.000 pessetes, però abans de 
Festa Major ja n’havien recaptat 52.000. La subscrip-
ció la mantindran oberta fins al febrer de 1965, amb 
una recaptació definitiva de 60.634,20 pessetes. 
N’informen al nº 1.050 (13/3/1965), amb una foto (que 
signa Poch) a portada de la Guisla i el Farellàs en la 
seva estrena (el nom l’havien anunciat al setembre), i 
la curiosa referència a «l’últim soldat de la compan-
yia», amb què Joan Solà Figuerola tancava la 
subscripció popular. El superàvit s’emprarà en la 
conservació dels gegants.
   Montbuy s’aboca durant tot l’any en aquest projecte. 
L’assoliment de l’objectiu els fa sentir molt orgullo-

sos i l’alegria es fa palesa amb l’extraordinari de Festa 
Major, que presenta una portada amb un dibuix de la 
parella a tot color. És l’especial més ambiciós, amb 
diferència, dels editats fins al moment, amb 52 
pàgines, 2.500 exemplars i un cost de deu pessetes.
   Per cert, que el maig de 1965 es tanca també la 
subscripció per a l’adquisició d’un orgue per a l’esglé-
sia de Santa Maria, encara més exitosa, ja que recapta 
139.296 pessetes.
   1964 és l’any de la mort de Francesc Sala Mola, 
farmacèutic, compromès amb el Movimiento i ex 
director del Montbuy, per la qual cosa li dediquen la
portada del nº 1.023 (8/8/1964). També es commemora 
el centenari de la Sociedad Casino Caldense, a la qual 

Una il·lustració a tot color dels nous gegants calderins obria 
l'extra de Festa Major de 1964 (Arxiu Montbui)

Portada de l'especial del Montbuy amb motiu del nº 1.000 
(AMCMO)
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dediquen el nº 1.025 (5/9/1964) quasi íntegre. En el 
següent hi ha la crònica de la celebració.
   El juny de 1965 els tres cinemes calderins estrenen 
la pel·lícula Franco, ese hombre, «acontecimiento 
patriótico-cinematográfico». A l’octubre, Montbuy 
dóna la benvinguda a Hi-som, butlletí portaveu juvenil 
de la Joventut d’Acció Catòlica (JAC), i estrena la 
secció «La voz de la calle, tal como suena. Unas veces 
a pitos y otras a palmas», una mena de crònica a peu de 
carrer, en to jocós, de la Festa Major, a l’estil del Diuen 
que... de l’Esbarjo. La nota de societat és el nomena-
ment del calderí Pedro Durán Farell com a gerent de la 
comissió d’Autopistes del Ministeri d’Obres Públiques.
   En el camí cap als anys setanta, Montbuy manté el 
format ordinari de les vuit pàgines, però es veuen 
obligats, segons expliquen, a apujar el preu fins a 2,5 
pessetes. Caldes arriba als 7.000 habitants, i els articles 
sobre el fet migratori es fan més habituals, alguns amb 
to sorneguer. La censura, però, s’ocupa que no sobre-
passin les mínimes normes de respecte. El pare Poch 
publica extenses dissertacions sobre fets històrics de la 
vila, especialment els orígens de la parròquia. Guanya 
protagonisme l’apartat d’esports que redacta Pere Tura, 
i Poch fotògraf és l’encarregat de cròniques gràfiques 
en l’extra de Festa Major.
   El juny de 1967, el setmanari celebra el cinquantè 
aniversari d’Electra Caldense amb una àmplia crònica 
al nº 1.162. Al setembre, mor Joaquim Delger amb 86 
anys. Al nº 1.173 (23/9/1967), Montbuy informa de 
l’homenatge que se li ret.
   Aquests darrers anys de la dècada, l’ús del català es 
va normalitzant en el setmanari. Cada cop hi apareixen 
més continguts, sobretot col·laboracions literàries. 
Precisament, el periòdic convoca un concurs literari, 
que premia composicions en vers i en prosa en 
diferents categories. Al llarg de 1968 anirà publicant 
els treballs seleccionats, la majoria redactats en català. 
També hi ha les convocatòries de l’Associació Cultu-
ral, com les del concurs de dibuix (amb les bases en 
català), que es consoliden durant aquests anys.
   L’arribada a la redacció de joves com Jaume O. 

Fontcoberta, P. Miquel Garriga i M. Piguillem i Casa-
dejust té a veure amb aquest procés, en què conviuen 
els continguts rancis de sempre amb els nous aires. La 
portada del nº 1.249 (5/4/1969), que ocupa l’article de 
Mª Mercè Pieres «Nostàlgia caramellística de la 
Pasqüa», és un bon exemple del moment.
   1969 és l’any del 25è aniversari. Montbuy ho 
celebra amb la reproducció a la primera plana del nº 
1.236 (4/1/1969) de la portada del primer número i 
un breu «Editorial de circunstancias» en què es 
reivindica:
   «Bien o mal, mejor o peor, lo cierto es que pase lo 
que pase (…) no se nos puede negar la lógica satisfac-
ción de poseer en nuestro haber estos veinticinco 

Portada commemorativa dels 25 anys del Montbuy (Arxiu 
Montbui)
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años de periodismo caldense de afición que 
felizmente acaban de cumplirse.
   En la presente ocasión si que, parodiando en 
cierto modo al frescales del lugar podemos asegu-
rar sin miedo al error, que ya nadie nos quita lo 
bailado».
   Les vuit pàgines d’aquest número commemo-
ratiu van plenes de petites fotograf ies de Poch 
que recorden esdeveniments ocorreguts al llarg 
dels 25 anys, acompanyades de missatges com 
«25 años al servicio y fomento de los más entra-
ñables afectos», «25 años al servicio de Dios, la 
Patria y la Justicia», o «25 años al servicio y 
fomento de las tradiciones y del folklore».

De l’extraordinari de Festa Major, que inclou una 
pàgina d’antologia de la premsa local i l’àmplia entre-
vista amb Josep Rifé, ja hem parlat en aquest treball. 
Recuperem, però, una declaració de l’incombustible 
director del setmanari, a qui, tanmateix, els anys 
també li anaven pesant: «No me considero dimitido. Si 
dispuesto a dejar en otras y mejores manos el periódi-
co, en cualquier momento que se me ordene o la 
ocasión se tercie. Desearía que se produjese esta 
coyuntura. Estoy cansado. Y puede que los lectores 
también lo estén de mí». Haurà d’aguantar prop de dos 
anys més: el 25 de març de 1971 mor la que probable-
ment ha estat la figura més important en la història del 
periodisme calderí. No sabrem mai si Montbuy hauria 
sobreviscut la primera dècada sense un Josep Rifé.
   El nº 1.346 (3/4/1971) l’hi dediquen íntegre. Com a 
homenatge recuperen l’entrevista feta el 1969 i deixen 
en blanc el nom del director a la manxeta de portada. 
El tribut a Rifé serà destacat també en l’extra de Festa 
Major, amb articles diversos i un perfil biogràfic que 
signa Albert Colomé.
   Tornem a 1970. El setmanari l’estrena amb les 
habituals vuit pàgines, però al preu de 3,5 pessetes. Hi 
ha articles de reflexió en torn a la dècada que s’obre, i 
comença a parlar-se sobre el relleu del dictador. En 
l’apartat d’esports apareix el pseudònim Pressing, i 
s’informa de l’activitat de la Sociedad de caza El 
Jabalí. Miquel Rosás s’afegeix a la nòmina de col·la-
boradors que escriuen en català. El pare Poch, en un 
dels seus extensos articles, que titula «Fijando 
nomenclatura», obre la porta a la recuperació del nom 
original de la vila.
   El setmanari publica els primers anuncis amb 
ofertes de feina, la majoria d’aprenents de l’àmbit 
metal·lúrgic o tèxtil. A Tribuna libre hi escriu 
Lídia Roman de Planas sobre temes de consum, 
queixant-se de l’augment de preus i de la falta 
d’estímuls al comprador per part dels comerciants 
locals. L’extra de Festa Major de 1970 ja compta 
amb 64 pàgines i costa 15 pessetes. L’elecció
de les pubilles continua aixecant expectació.

 

El Montbuy va dedicar el nº 1.346 a la mort de Josep Rifé (Arxiu 
Montbui)
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Reproducció d’un article de la Revista de l’Associació de Cultura amb 
motiu del centenari del naixement de l’artista (Arxiu Montbui)

Una portada dedicada a un èxit esportiu, l’ascens del CN Caldes 
a la primera divisió d’hoquei (Arxiu Montbui)

Després de Josep Rifé
   Mentre el Montbuy assimila la sotragada que 
suposa la mort de Rifé, informen sobre la inaugura-
ció de la piscina coberta, l’obertura del local de 
Cooperativa 70, i publiquen el fulletó amb l’acta del 
jurat del Concurs Literari de l’Associació Cultural. 
En un dels números també s’hi encarta l’especial «La 
tasca d’un poble», que firma la Comissió d’esplai. 
S’hi interpel·la l’església i la societat calderina cap a 
una mirada més oberta alhora que explica de forma 
divulgadora els objectius de l’educació en el lleure.

   És l’any de la inauguració de l’escola Geógrafo 
Aparici (l’actual Farell), amb capacitat per a 475 alum-
nes. Fruit del creixent moviment educatiu, s’obre la 
popular biblioteca de La Caixa al mateix carrer Apari-
ci. Montbuy informa també sobre la municipalització 
del servei d’aigua, la pavimentació de carrers i les 
obres de desviament de la carretera de Barcelona.
   Ramon Segalés, l’alcalde, n’assumeix la direcció. 
Entre els redactors habituals hi ha Llogari Sala, Albert 
Blanch, Pere Tura i un joveníssim Josep Vall-llovera, 
que hi col·labora amb l’apartat «Nuestros coloquios» 

junt amb Jaume Ancesa. «En aquella primera època 
hi vam col·laborar un any i mig. Fèiem notícies i entre-
vistes, el que ens venia de gust, sense gaire planifica-
ció», recorda Vall-llovera.
   L’efemèride més destacada a nivell local de 1972 és 
el centenari del naixement de Manolo Hugué, a qui al 
llarg de l’any i del següent se li dediquen diversos 
articles i especials. El nº 1.436 (24/2/1973) reprodueix 
en portada la crònica que va publicar la Revista de 
l’Associació de Cultura el 14 de de desembre de 1930 
amb motiu de l’homenatge que se li va fer a Caldes. Al 

nº 1.444 (28/4/1973), inclouen un especial sobre la seva 
vida i obra, amb imatges de les seves creacions.
   Aquest mateix número obre amb un record a l’ex 
alcalde Joan Riba Guixà amb motiu de la seva mort. El 
setembre de 1973 l’alcaldia passa a mans de Genís 
Pujol, qui substitueix Ramón Segalés. Pujol serà una 
figura clau per al manteniment del Montbuy i fer possi-
ble el gran canvi que arribarà pocs anys després, segons 
coincideixen a destacar els testimonis d’aquella època.
   En general, el setmanari posa més atenció als contin-
guts locals i les imatges guanyen presència. La gran



La contraportada era el lloc habitual per a la cartellera de 
cinema el 1974 (Arxiu Montbui)
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Després de Josep Rifé
   Mentre el Montbuy assimila la sotragada que 
suposa la mort de Rifé, informen sobre la inaugura-
ció de la piscina coberta, l’obertura del local de 
Cooperativa 70, i publiquen el fulletó amb l’acta del 
jurat del Concurs Literari de l’Associació Cultural. 
En un dels números també s’hi encarta l’especial «La 
tasca d’un poble», que firma la Comissió d’esplai. 
S’hi interpel·la l’església i la societat calderina cap a 
una mirada més oberta alhora que explica de forma 
divulgadora els objectius de l’educació en el lleure.

   És l’any de la inauguració de l’escola Geógrafo 
Aparici (l’actual Farell), amb capacitat per a 475 alum-
nes. Fruit del creixent moviment educatiu, s’obre la 
popular biblioteca de La Caixa al mateix carrer Apari-
ci. Montbuy informa també sobre la municipalització 
del servei d’aigua, la pavimentació de carrers i les 
obres de desviament de la carretera de Barcelona.
   Ramon Segalés, l’alcalde, n’assumeix la direcció. 
Entre els redactors habituals hi ha Llogari Sala, Albert 
Blanch, Pere Tura i un joveníssim Josep Vall-llovera, 
que hi col·labora amb l’apartat «Nuestros coloquios» 

junt amb Jaume Ancesa. «En aquella primera època 
hi vam col·laborar un any i mig. Fèiem notícies i entre-
vistes, el que ens venia de gust, sense gaire planifica-
ció», recorda Vall-llovera.
   L’efemèride més destacada a nivell local de 1972 és 
el centenari del naixement de Manolo Hugué, a qui al 
llarg de l’any i del següent se li dediquen diversos 
articles i especials. El nº 1.436 (24/2/1973) reprodueix 
en portada la crònica que va publicar la Revista de 
l’Associació de Cultura el 14 de de desembre de 1930 
amb motiu de l’homenatge que se li va fer a Caldes. Al 

nº 1.444 (28/4/1973), inclouen un especial sobre la seva 
vida i obra, amb imatges de les seves creacions.
   Aquest mateix número obre amb un record a l’ex 
alcalde Joan Riba Guixà amb motiu de la seva mort. El 
setembre de 1973 l’alcaldia passa a mans de Genís 
Pujol, qui substitueix Ramón Segalés. Pujol serà una 
figura clau per al manteniment del Montbuy i fer possi-
ble el gran canvi que arribarà pocs anys després, segons 
coincideixen a destacar els testimonis d’aquella època.
   En general, el setmanari posa més atenció als contin-
guts locals i les imatges guanyen presència. La gran

Portada del Montbuy dedicada a l'atemptat contra Carrero Blanco 
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notícia de l’any obre el nº 1.443 (14/4/1973): «Va a 
construirse una gran presa de embalse en el paraje de 
“Les Elies”», anuncia, fent-se ressò de l’article aparegut 
a La Vanguardia del 31 de març. El motiu que el govern 
hagi decidit tirar endavant una solució ja proposada el 
1962 és «la inmediata puesta en marcha de la nueva 
ciudad de Santa Maria de Gallecs, con sus 150.000 
habitantes». La faraònica operació urbanística, però, no 
arribarà a desenvolupar-se, i el projecte mai acabat 
d’executar de Les Elies omplirà pàgines del Setmanari 
Montbui durant dècades.
   L’altra gran notícia per a la vila, aquesta sí reeixida, és 
l’ascens del CN Caldes a la primera divisió d’hoquei. 
Montbuy ho celebra amb la portada del nº 1.452 (23/6/1973).
   La convivència de les dues èpoques, la tradicional 
que es manté fidel al Movimiento i la dels joves que 
respiren aires de canvi, es fa evident en articles com el 
que el nº 1.456 dedica al recital que oferirà Ovidi Mont-
llor el 18 d’agost al Casino.
   1973 és també un any especial per a un dels col·la-
boradors històrics del periòdic. Joan Oller fa una expo-
sició per Festa Major en què mostra els seus records 
dels viatges per Sud-amèrica. A més, a les «Memòries 
d’un Bordegàs» dedica una sèrie de quatre capítols a la 
història de la Banda Municipal, un dels quals l’aprofita 
per reproduir íntegra la crònica que va escriure 
Armand Pueyo-Jornet al Farell l’agost de 1931. Aquest 
jove republicà nascut a Vilanova i la Geltrú, que 
s’instal·la a Caldes els anys vint, acabaria els seus dies, 
als 34 anys, al camp de concentració nazi de Gusen, on 
va morir el 16 de maig de 1941.
   Ribera Impressor, de Castellar del Vallès, pren el 
relleu a Impremta Comercial; i Jaume Ferrer Roca substi-
tueix Ramon Segalés a la direcció. La notícia bomba de 
final de 1973 és l’atemptat contra Carrero Blanco, que 
obre a tota portada el nº 1475, el primer de 1974.
   Continuen les col·laboracions signades amb inicials 
o pseudònims, alguns de curiosos com «horóscopo» o 
«Mortadelo y Filemón». Hi ha escrits mordaços, dels 
redactors més joves, com Jaume O. Fontcuberta, a les 
seccions Estrabismo, i a Flash de actualidad, on sota 
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les inicials de CiC, firmen Comas i Codina. Ells són 
els primers joves que s’incorporen al Montbuy des de 
la primera promoció universitària de periodisme. 
Formen un duo d’entrevistadors a regidors, amb 
preguntes directes sobre actuacions municipals.
   A Esports, Reporter signa cròniques de water-
polo, natació, karate, a més de futbol, bàsquet i 
hoquei. A la contraportada es manté la cartellera 
de cinema, testimoni del pas del temps. L’estrena 
de El Padrino porta cert rebombori per l’augment 
de preu de l’entrada i l’organització de les sessions. 

Portada de l'extra de Festa Major del Montbuy de 1974 (Arxiu 
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   Aquest és l’any de la primera pedra a l’edifici de 
Creu Roja, al carrer Anselm Clavé; del primer relleu a 
la presidència de Cooperativa 70; de la implantació de 
la Selectivitat, que és també motiu de força articles; 
dels conflictes amb la urbanització de part del barri 
del Bugarai, entre els veïns, l’ajuntament i un antic 
membre del consistori propietari d’una part dels 
terrenys. El cas acaba als jutjats, que dictaminen que 
els terrenys han estat ocupats de forma irregular. 
   És l’any de la mort del músic Joan Valls, i de qui fou 
primer alcalde designat pel Movimiento, Isidre Anglí. 

Una altra mort sentida és la del pintor Francesc 
Domingo, que coincideix amb el número 1.500. S’albi-
ra la fi d’una època mentre continuen les pubilles, els 
aniversaris de l’Alzamiento i els articles dels segui-
dors de Franco.
   Com a novetat destacada de 1974 hi ha la convoca-
tòria del primer concurs de cartell de Festa Major, que 
guanya Joan Magrané, qui havia estat un dels impul-
sors de l’Hi-Som i més tard participarà a La Tortuga. 
L’extra de Festa Major d’aquest any és la porta d’entra-
da a un estol de col·laboradors que també aniran 
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Una portada que va emocionar a membres del Montbuy que no 
havíen vist mai onejar la senyera al balcó de l’ajuntament (AMCMO)

L'homenatge a Franco amb motiu de la seva mort contrasta amb 
la portada dedicada a la senyera (AMCMO)
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deixant empremta en anys successius. Un d’ells, 
Antonio Agudo, s’erigirà com a home-pont entre 
Caldes i la població immigrant.
   El 1975 el setmanari val set pessetes. A l’equip 
de col·laboradors s’hi incorpora Fortunat Badia i 
pseudònims com Manelic, Observador, Sana... A 
nivell informatiu, porta cua l’afer dels terrenys del 
Bugarai, ja que l’antic regidor J. Poch Ventura fa 
cas omís de les sentències fins a un ultimàtum 
final. Es parla de la posada en marxa de l’aleshores 
anomenada guarderia. Hi ha una campanya també 
per recaptar fons des de Cáritas i la junta de l’Hos-

pital vol donar un caràcter laboral a la institució.
   Aquell any Montbuy publica una sèrie d’articles 
titulada «Iniciación a la problemática local», a càrrec 
de Calimero, qui fa una crida als joves —en nom d’un 
grup format per onze persones— que no vulguin ser 
manipulats; parla de la necessitat d’educació i cultura. 
Augmenten les col·laboracions dels lectors i, en 
conseqüència, les rèpliques i contrarrèpliques. Albert 
Villacampa, Joan Villanueva i Jordi Martín Clerk són 
noms a seguir en aquesta època. L’embat entre la fi del 
règim i un nou començament s’accentua en els contin-
guts. Així, l’aparició de la bandera catalana a l’ajunta-
ment és motiu de portada, amb un text que diu:
   «Des del passat dimecres i seguint l’exemple de la 
majoria de pobles de Catalunya, també al balcó de 
l’ajuntament de la nostra vila podem observar-hi la 
bandera de Catalunya. Després de molts anys, tants 
que la majoria del cos del Montbui, no l’havíem vista 
mai, les quatre barres tornen a estar al lloc d’on no se 
n’havien d’haver mogut mai».
   Les tensions per qüestions ideològiques i genera-
cionals són evidents dins l’equip, fins al punt que el 
director, Jaume Ferrer, escriu un editorial al nº 1.545 
(28/6/1975) en què fa d’àrbitre entre els pseudònims 
M. i P.S. Cada cop hi ha contrastos més pronunciats: la 
celebració de l’«Alzamiento», el 18 de juliol, amb la la 
celebració del primer Festival Folk al Casino, on hi 
prenen part incipients grups de la zona junt amb 
artistes com Quico Pi de la Serra i Joan Isaac.
   S’albira la fi d’una època, i el 8 de novembre 
l’editorial fa un resum de l’obra de Franco. El nº 1.560, 
del 22 de novembre, recull la mort del dictador. Com a 
curiositat, aquell dia el lema que encara surt publicat 
junt amb el segell de la Red Catalana de Prensa és: 
«José Antonio Primo de Rivera. PRESENTE».
   L’edició següent titula en català: «En la nostàlgia 
de la recordança a Franco. Calderins, visca el Rei!». 
Inclou articles esperançats de benvinguda al monar-
ca, mentre continuen les lloances al dictador. La 
cita habitual del petit requadre ja és del rei: «Hemos 
adquirido un alto grado de madurez política».

Portada dedicada al rei Juan Carlos I (AMCMO)
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   A partir d’aquí, i en anys successius, el clima 
d’ebullició es tradueix al Montbuy en nombrosos 
articles d’opinió i reflexions sobre la nova etapa que 
s’obre, que es mouen entre el nerviosisme i la cautela. 
El català, que va guanyant presència a les pàgines, 
també és font de conflicte. Alguns defensen el 
bilingüisme, d’altres malden per la divulgació del 
català correcte.
   Veiem com va ser el procés per arribar al Setmanari 
Montbui.

Anys de transició
   Mort el dictador i abans dels primers comicis, a 
Caldes és notícia l’arribada de Mossèn Pere Gibert, la 
campanya exitosa de l’Associació Cultural per mante-
nir el projecte escolar de l’Acadèmia Montbui (que 
finalment construirà un edifici) o les tensions per a 
l’organització de la Marxa de la Llibertat. L’acció es 
desautoritza i el nº 1.575 (29/5/1976) del Montbuy 
reprodueix la nota oficial del ministeri de Governació, 
però malgrat les prohibicions la Marxa tirarà endavant 
durant una conferència de Rafael Ribó que es fa al 
Col·legi del Carme. L’acte acaba amb la cantada de 
l’himne dels Segadors i una proclama davant una Guàr-
dia Civil impassible, que acabarà detenint durant unes 
hores un dels impulsors, Pere Artigas. Un cop alliberat, 
els agents el sorprenen repartint octavetes junt amb un 
altre activista, Pere Congost.
   En aquells anys, l’activista Pepe Beúnza ja havia 
complert dues condemnes de presó i un allistament 
disciplinari al Sàhara, i ja s’havia iniciat en el movi-
ment de la noviolència.
   Uns mesos abans, el setmanari recull la visita dels 
Borbons a Barcelona i pocs després firma un editorial 
titulat «Sí a la amnistia». En l’editorial del 24 d’abril 
manifesten la voluntat de ser més oberts de mires i que 
«Montbuy sirva a todos de una ventana abierta donde 
puedan verse sus opiniones». Animen la societat a 
expressar-se amb col·laboracions que aportin coneixe-
ment, defugint els atacs personals.
   El xoc ideològic i generacional dins del mateix mitjà 

es fa més visible amb un dur intercanvi d’articles entre 
el sotsdirector i aquells dos joves estudiants de perio-
disme que firmen, ara, amb noms i cognoms. És 
l’avantsala de la que bategen com a tercera època, la 
que els experts en història del periodisme Josep Maria 
Figueras, Xavier Camprubí i, especialment, Jaume 
Guillamet, coincideixen a destacar com a excepcional 
en la premsa catalana de proximitat.
   Aquest moment transcendental per al futur de 
Montbuy es va teixint al llarg de 1977. Les propostes 
polítiques es canalitzen a través dels partits i la socie-
tat calderina expressa les seves ganes de trencar amb 
el passat, alhora que vol analitzar bé el moment 
present. Exemple d’això és el debat polític que l’Asso-

Portada del nº 1.625 del Montbuy (Arxiu Montbui)



Fontcoberta, P. Miquel Garriga i M. Piguillem i Casa-
dejust té a veure amb aquest procés, en què conviuen 
els continguts rancis de sempre amb els nous aires. La 
portada del nº 1.249 (5/4/1969), que ocupa l’article de 
Mª Mercè Pieres «Nostàlgia caramellística de la 
Pasqüa», és un bon exemple del moment.
   1969 és l’any del 25è aniversari. Montbuy ho 
celebra amb la reproducció a la primera plana del nº 
1.236 (4/1/1969) de la portada del primer número i 
un breu «Editorial de circunstancias» en què es 
reivindica:
   «Bien o mal, mejor o peor, lo cierto es que pase lo 
que pase (…) no se nos puede negar la lógica satisfac-
ción de poseer en nuestro haber estos veinticinco 
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ciació Cultural organitza al Casino, amb presència de 
tots els partits.
   S’escriuen editorials pendulars que van de «Volem 
l'Estatut» (30/04/1977) a «Por qué es necesario el centro 
político», just una setmana després. En aquest darrer 
diuen: «Hoy, motivado por las actuales circunstancias 
políticas económicas y sociales, Montbuy se ve en la 
necesidad de anunciar que estamos trabajando para 
que en el más breve plazo de tiempo este Montbuy -que 
semana tras semana- ha estado en las manos de todos 
sus lectores dé el relevo a una nueva publicación de 
corte actual, acorde con los momentos actuales, y con 
un carácter totalmente independiente. Montbuy pondrá 
punto final a su existencia y un nuevo semanario, cuyo 

nombre y novedades técnicas se darán a conocer 
oportunamente. Mientras este cambio no se produce, 
Montbuy seguirá llegando a sus hogares con el mero 
fin de tenerles al dia de la actualidad caldense».
   El 15 de juny hi ha eleccions generals. El Pacte 
Democràtic per Catalunya és la coalició electoral més 
votada, seguida del PSC-PSOE. Josep Benet i Lluís Mª 
Xirinacs en resulten els senadors amb més vots. El 
setmanari destaca l’alta participació i el civisme de la 
jornada, a excepció d’una acció per part, diuen, d’un 
petit grup d’anarquistes que es dediquen a llançar 
octavetes a última hora.
   El relleu del Montbuy es fa esperar. L’editorial del 27 
d’agost, «Seguimos», anuncia la convocatòria d’una 
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reunió que tractarà el futur de la publicació, amb 
una proposta de candidatures per formar un nou 
Consell de redacció.

Per fi! Setmanari Montbui
   El nº 1 de la tercera època veu la llum el 17 de 
setembre amb una portada sobre la Diada: «Caldes 
sortí al carrer», titula, amb fotografies de la nodrida 
participació. La capçalera ha canviat i ja és Setmanari 
Montbui, on hi figura l’escut de Caldes amb una forta 
presència visual. Cal aclarir que no hauria de ser terce-
ra època sino segona. La confusió podria tenir a veure 
amb el Montbuy de 1925, que, com ja hem vist en 
aquest treball, no té cap relació, més enllà del nom, 
amb el setmanari que neix el 1944.
   A la pàgina 2 expliquen el resultat d’aquella assem-
blea on hi han estat presents l’alcalde Genís Pujol, Joan 
Badia i Francesc Torres com a representants de l’ajun-
tament, i entitats com el Casino, el Centre, l’AVV 
Bugarai, l’Associació Cultural i la Germandat de Sant 
Antoni. S’acorda crear un patronat independent on hi 
siguin representades totes les entitats de Caldes i del 
qual dependrà el Consell de redacció. És així com neix 
l’Associació de Promoció Informativa i Cultural, 
editora del setmanari. Les entitats escullen dotze 
membres per al consell, però tres declinaran el 
compromís. Finalment, el formen: Salvador Codina 
Ribó (director), Josep Vall-llovera, Antonio Agudo, 
Francesc Estadella, Josep Mª Codina, Antoni Comas, 
Edilbert Comas, Josep Puig i Montserrat Canyameres.
   La nova redacció s’adreça a l’audiència amb la mà 
estesa: «El nou COS DE REDACCIÓ DE MONTBUI 
al donar el DEU VOS GUARD al poble de Caldes i als 
seus centenars de subscriptors, demana la col·labora-
ció de tothom. De cap vol ésser un setmanari local de 
via estreta i d’idees minses i limitades. “Montbui” ha 
d’ésser de tots i per a tots; calderins nascuts en el 
nostre poble i calderins que vinguin d’altres terres 
d’Espanya sentin com nosaltres i estimin la nostra 
terra també com nosaltres».
   De la celebració d’aquella assemblea, tres dels 

redactors escollits, Montserrat Canyameres, Edilbert 
Comas i Josep Vall-llovera, coincideixen a destacar el 
paper cabdal de l’alcalde Genís Pujol. 
   Vall-llovera explica: «La iniciativa de convocar 
l’assemblea surt de la mateixa alcaldia, que va tenir 
aquest exercici democràtic, un fet a valorar tenint en 
compte el seu passat polític lligat al Movimiento». 
Comas, que ho corrobora, també esmenta el paper 
decisiu de Joan Badia (responsable de cultura de 
l’ajuntament, escollit pel «Tercio» familiar) per 
conservar la capçalera i afirma: «Es va fer una cosa 
extraordinària. La transformació d’un mitjà del 
Movimiento en un de democràtic, per una entitat 
privada, de servei públic i de propietat col·lectiva».
    

Portada del primer extra de Festa Major del Setmanari Montbui 
(AMCMO)
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celebren. A l’Institut Manolo Hugué és temps de 
protestes per noves implantacions legislatives, i s’orga-
nitza la «Tribuna pública»: un acte obert on l’alcalde ret 
comptes sobre tot allò que li pregunta la ciutadania.
   Al carrer es continuen notant els efectes d’una 
situació global complicada. Augmenten les notícies de 
successos per furts i atracaments lligats al consum de 
drogues. D’altra banda, el setmanari també recull 
opinions enceses respecte a la construcció nacional i la 
llengua catalana.
   En la cara més amable, l’emotiu acte d’homenatge al 
pare Poch, qui tantes pàgines havia omplert fins a 
aquell moment i el naixement de Ràdio Caldes per 
Festa Major d’aquell 1980.
   L’any 1981 el Montbui continua publicant editorials 
amb certa regularitat. No és una secció fixa en la 
trajectòria del setmanari, sinó que depèn de la compo-
sició del Consell de redacció. En aquesta època, 
escriuen sobre temes d’actualitat al municipi, com la 
bona notícia que l’institut Manolo Hugué serà públic o 
el projecte d’urbanització «d’alt estànding» a la Torre 
Nova. El critiquen perquè consideren que hi ha massa 
urbanitzacions, que, entre altres qüestions, perjudi-
quen l’entorn natural del Farell. També li posen el punt 
crític a nous equipaments, com el Parc de l’Estació, que 
s’inaugura al juny sense estar acabat. L’editorial 
ofereix també el punt de vista del mitjà respecte a 
temes d’abast general, com el cop d’Estat del 23 de 
febrer de 1981.
   El seguiment de l’actualitat local els porta algun 
maldecap. En el nº 159 (31/1/1981), informen sobre 
l’operació policial que ha recuperat objectes robats per 
valor de dos milions de pessetes. Publiquen els noms 
dels disset detinguts, cosa que els obliga a justificar-se 
en el número següent, donat que hi ha veïns de la vila 
que responen a alguns d’aquests noms sense tenir res a 
veure amb l’operació.
   Són els temps en què Ràdio Caldes comença
les emissions regulars, i el Montbui s’implica en
la promoció del nou mitjà amb entrevistes als
seus impulsors i la publicació de la programació.

   El fet més impactant i tràgic, no només d’aquell any 
sinó de la història recent de Caldes és l’accident al Molí 
d’en Ral, en què moren sis persones per la inhalació 
dels gasos tòxics acumulats en el soterrani. Montbui 
n’informa al nº 180 (4/7/1981) i en fa el seguiment en 
edicions posteriors. Resulta corprenedor el relat dels 
fets, per com van anar succeint-se les víctimes entre qui 
volia socórrer els qui havien quedat atrapats abans. El 
poble sencer es va concentrar a les portes de l’església 
de Santa Maria per mostrar el seu condol.
   L’octubre s’inaugura el Pavelló de Les Cremades, 
amb la presència destacada del president del Parlament, 
Heribert Barrera, a qui entrevisten. Aquesta inaugura-
ció serveix també per homenatjar la nedadora calderina 
Anna Maria Aiguasanosa, campiona d’Espanya.
   És l’any de la mort de l’arqueòleg Llogari Sala, un 
dels principals estudiosos i protectors de la prehistòria 
de Caldes, a qui s’homenatja durant la Festa Major.
   El nº 200 coincideix amb l’últim de l’any. Celebren 
l’efemèride amb un editorial i amb un extraordinari de 
vint pàgines en paper cartolina al preu de 60 pessetes. 
El titular de portada és: «Cal un museu local del 
patrimoni del Mas Manolo».
   El número següent, el primer de 1982 (9 de gener) 
porta la novetat de la dimissió de Joan Agut. A partir 
de llavors, el consell de redacció funcionarà de forma 
col·legiada.
   1982 és un any de crisi laboral. El nº 203 (23/1) obre 
amb dos titulars il·lustratius: «Els 105 treballadors de 
Tiana, S.A., sense feina» i «La crisi del tèxtil ha 
arribat a Caldes».
   Joan Oller recupera les cròniques des del Brasil, on 
torna un bon grapat d’anys després. També hi ha canvi de 
junta al Centre Democràtic Progressista. Al nº 210 
(13/3/1982), Montbui publica la carta de comiat de la junta 
sortint i una entrevista amb el nou president, Miquel Rifà.
   L’esdeveniment destacat de l’any és la recupera-
ció de la Fira de Caldes, amb la denominació
de Fira Agrícola i Ramadera del Vallès. El
nº 221 (5/6/1982) li dedica quatre pàgines i la
foto de portada. Hi assisteixen 15.000 persones.

   El 19 de juny el Consell de redacció s’acomiada de 
Joan Font, mort als 84 anys. Hi col·laborava amb 
articles d’opinió i cròniques dels anys de la seva joven-
tut. Font havia estat president d’ERC durant la Segona 
República i escrivia al Farell.
   Algunes entrevistes destacades de l’any són les 
que fan als actors José Sazatornil «Saza» i José Luis 
López Vázquez, que participaven en un rodatge a 
Caldes, i als aventurers locals Rafael Tibau, que 
havia participat en la III Volta al Món a Vela, i Josep 
Fontcuberta i Jordi Anglí, que havien format part 
d’una expedició catalana a l’Himàlaia.
   El mes d’octubre hi ha les eleccions generals en què 
el PSOE aconsegueix una victòria històrica, també a 

Caldes. En aquesta mateixa edició hi ha un reportatge 
sobre l’embassament municipal de la pedrera del Remei, 
inaugurat per Festa Major, que, com veurem, no acabarà 
de solucionar els problemes d’abastament d’aigua.
   El 1984 el Montbui estrena noves seccions: la de 
cinema de Josep Checa, la de llengua catalana i llibres 
que fa Carme Aymerich, la d’educació del Grup Àmbit 
Maria Corral i un petit apartat de dades útils amb 
informació de servei. És el moment també de saludar 
una nova publicació: el quinzenal Quinze Dies, al capda-
vant de la qual hi ha Lluís Parellada, qui també estarà 
vinculat a la redacció del setmanari durant un temps.
   És notícia el tancament d‘Indústries Bonastre 
(metal·lúrgia), poc després del de la tèxtil Tiana, així 

com la mort del joier J. Guarch, víctima d’un atraca-
ment, i la del regidor socialista Lluís Artigas. Tornen 
les eleccions al Parlament, amb una gran portada sobre 
la victòria de CiU.
   Coincidint amb el número 300, el setmanari tira 
endavant una enquesta de satisfacció entre els lectors. 
Es tracta d’un número especial (24 pàgines, 75 pesse-
tes), amb un editorial demolidor. Reconeixen la gran 
feina col·lectiva dels vuit darrers anys, però expliquen 
que la situació no és gens afalagadora i que no s’està 
produint el relleu necessari de redactors. Val a dir que 
aquesta és una etapa on a la redacció no hi ha ningú 
vinculat directament al periodisme. Per tant, i vist en 
perspectiva, es fa interessant la següent reflexió:
   «(...) que sigui un mitjà informatiu regit per criteris 
periodístics, àgil, viu i interessant. Un setmanari 
adormit, que es va arrossegant pels mateixos camins 
d’apatia és perfectament inútil. Si entre la població de 
Caldes no poden sorgir nous redactors amb capacitat 
i voluntat per renovar i tirar endavant un autèntic 
informatiu, ens trobem davant una crisi important. 
Calen solucions ràpides i efectives. Fins i tot caldria 
replantejar l’actual sistema de periodisme amateur. O 
potser Caldes no es mereix un setmanari».
   El retorn de l’enquesta conclou que més de la meitat 
dels lectors són homes joves, a l’entorn dels 25 anys, 
subscriptors, interessats majoritàriament, i per ordre 
de preferència, en informacions de l’ajuntament, actes, 
entrevistes i, en menor grau, opinió i esports. En 
respostes més obertes, els i les participants a l’enquesta 
reclamen més professionalització del mitjà i rebutgen 
les batusses personals en forma d’articles.
   En contrast, el Patronat saluda els 300 números i, 
com a reconeixement, demana que es publiquin el 
noms dels diferents equips que l’han fet possible. El to 
optimista del Patronat no té res a veure amb el clam 
que surt de la redacció.
   El nº 308 té un valor especial. La portada la 
dediquen a l’entrega de premis del Concurs Literari en 
què es fa un sentit homenatge a Salvador Codina, qui 
fou director de la publicació i també el primer director 

de Ràdio Caldes; el personatge clau en la transició per 
aglutinar la diversitat de perfils. A partir d’aquest 
número la inserció de fotos a la portada es va normalit-
zant. En l’edició següent, la Comissió directiva conti-
nua pressionant: «Aquesta podria ser la darrera crida. 
(...) Diuen que els països tenen els governants que es 
mereixen. Parodiant-ho podríem dir que Caldes tindrà 
la premsa que es mereixi».
   Davant la contundència dels editorials, el Patronat 
decideix retribuir la feina del cos de redacció, posant 
punt final, així, al «periodisme d’afició» que va encun-
yar el pioner Josep Rifé. Aquest fet farà augmentar el 
preu del setmanari fins a les 40 pessetes. Alguns redac-
tors, però, després d’acusar el Patronat de deixadesa, 

pleguen. Alhora, n’hi ha que s’hi vinculen de nou, 
com Edilbert Comas, o hi entre un per primer cop, 
com Joaquim Madorell i Mònica Ricart, que posaran 
l’accent en temes culturals. Justament aquell 1984 es 
celebra la primera Setmana del Jovent: una multipro-
posta d’activitats culturals adreçada a l’alumnat de 
l’Institut Manolo Hugué en col·laboració amb entitats 
del poble, entre elles mitjans de comunicació com el 
mateix Setmanari Montbui i Ràdio Caldes.
   El repte principal que la publicació es planteja amb 
l’arribada de 1985 és donar servei informatiu a les 
poblacions veïnes: Palau, Sentmenat i Sant Feliu, amb 

l’esperança que suposi l’empenta definitiva. Recordem 
que Quinze Dies va perseguir el mateix objectiu. El seu 
impulsor, Lluís Parellada, en aquesta època es desvin-
cula del Montbui. Edilbert Comas, qui ja hi acumula 
anys i diferents etapes com a redactor, n’assumeix la 
direcció, i Montserrat Canyameres torna a la redacció. 
Entre les col·laboracions habituals dels vuitanta hi ha les 
de Pepe Beúnza, Camil Torras i l’artista Romà Martí, 
qui en aquell moment és director de Ràdio Caldes.
   L’exclusiva de l’any és el pacte de silenci entre els 
partits del consistori en torn al conflicte de la pedrera 
d’EGRESA. El Setmanari Montbui fa pública la quan-

titat compensatòria a l’empresa a canvi d’aturar la 
seva activitat. Més endavant, la polèmica continua 
quan es donen detalls de la dificultat de la negociació, 
amb un sopar accidentat entre representants de 
l’empresa i de l’ajuntament. Tant és així, que l’alesho-
res alcalde, Miquel Puig (PSC), es veu obligat a 
redactar un comunicat que es publica a portada.
   En paral·lel, el setmanari fa una extensa cobertura 
de la visita de Jordi Pujol, president de la Generalitat.
   Una altra curiositat a destacar és l’extra de Festa 
Major, amb 84 pàgines per primera vegada numerades. 
Tal i com és habitual, s’hi poden llegir articles de gent 

experta en diferents àmbits de Caldes, entrevistes, 
reportatges i la firma d’una col·laboradora destacada 
per la seva gran capacitat expressiva i una llarga fideli-
tat al mitjà: Mª Núria Revetlle. La portada l’ocupa 
l’efemèride del desè aniversari de la mort de Franco.
   El 1986 continua l’escalada de tensió entre la redac-
ció i el Patronat. Malgrat l’aposta per recollir informa-
ció dels pobles veïns i la nova pujada de preu, fins a les 
50 pessetes, les coses no semblen millorar.
   Edilbert Comas dimiteix al desembre i s’acomiada 
amb un escrit al nº 423 on, tot i valorar les novetats 
positives i la bona predisposició de l’equip, adverteix 

que calen canvis tècnics i comercials si realment es 
creu en l’aposta de convertir el setmanari en el mitjà de 
referència ja no només a Caldes. Es pregunta si 
realment el Patronat és conscient de la potencialitat 
que té el Montbui amb aquest nou projecte.
   En l’edició següent, el Patronat, al capdavant del 
qual hi ha Andreu Canals, respon Comas en una dura 
carta on diu que no es pot fer càrrec de les despeses 
que comporta tot plegat i atribueix les demandes a 
rauxes de joventut. Així doncs, la impressió en òfset es 
fa esperar. Aquest no és l’únic entrebanc que ha de 
superar Comas, sinó que també, i arran de les informa-
cions sobre Can Valls, haurà de declarar davant del 
jutge en una querella que els promotors de la urbanit-

zació interposen contra l’ajuntament, al qual acusen de 
fabricar una campanya de premsa amb informacions 
tergiversades, a través del setmanari.
   Les disputes més agres es donen entre els partits, 
bàsicament entre PSC i CiU, que les traslladen a les 
pàgines de la publicació fins que arriben al jutjat de 
pau, on l’assessor de l’ajuntament demana a CiU que 
es retracti d’un article titulat «Cornuts i pagar el 
beure?», referit al conflicte amb EGRESA. Enmig de 
la picabaralla, una altra veu contundent: la de la 
Comissió per la Salvaguarda del Farell, que critica 
fortament aquestes actituds polítiques. Per cert, la 
carpeta EGRESA es tancarà amb una compensació 
de 105 milions de pessetes per part de l’ajuntament a 

l’empresa, a pagar en un termini de cinc anys.
   Aquest també és l’any en què es comença a parlar del 
Centre Cívic i Cultural, de la Gran Sardana de Sentme-
nat, de la viabilitat de la Fira Agrícola i Ramadera, de
la tallada de l’emblemàtic Pi de La Borda, amb 130
anys de vida. D’articles sobre l’entrada a la CEE i, 
especialment, del Referèndum de l’OTAN, sobre el qual 
plouen les col·laboracions contràries a formar-ne part. 
Alguns partits i entitats en faran una intensa campanya.
   La voluntat de prendre el pols dels municipis veïns 
es nota en la cura en l’edició dels continguts, entre els 
quals sempre hi ha informacions que els afecten. Els 
resultats esportius són un bon aliat per a aquest equili-
bri informatiu.
   El 1987 es produeix un nou canvi en el disseny de la 
capçalera. El setmanari substitueix la creació de Joan 
Ausió, que s’hi havia mantingut durant nou anys, per 
un disseny més sobri, en blanc i negre, en què única-
ment apareix la paraula MONTBUI.
   És any d’eleccions municipals. El PSC les torna a 
guanyar, amb un marge molt estret, i Miquel Puig 
mantindrà l’alcaldia gràcies al pacte de govern amb IC.
   L’any 1988 arriba la feminització del Setmanari 
Montbui. Montserrat Canyameres n’assumeix el coman-
dament, incloent-hi les tasques d’administració, i enceta 
una nova etapa en una redacció col·legiada en què és la 
dona més veterana. S’hi aniran incorporant Mercè Solé, 
Maite Bonora, Montse Marès i Mª Núria Revetlle.
   El seu millor record d’aquella època és «haver 
animat a apoderar les noies com a escriptores». Tot i 
la il·lusió, l’etapa de Canyameres tampoc durarà gaire. 
Ella mateixa explica que «la política de partis de finals 
dels vuitanta era molt dura. Les forces hegemòniques, 
PSC i CiU, tenien pugnes estratègiques per la seva 
representació a la premsa».
   Recorda que va dimitir el 1990 arran del tractament
que el setmanari donava a l’assumpte del camp de golf. 
«Jo hi estava en contra. Com a directora, m’agradava 
escriure editorials, i les que vaig escriure sobre el 
camp de golf no van agradar gens». Segons relata, com 
a reacció, hi va haver moviments polítics «soterrats» 

La nova cara del Montbui amb capçalera obra de Joan Ausió 
(AMCMO)

   En l’àmbit de l’estudi de la premsa catalana, aquesta 
transformació mereix una destacada menció per part 
de Jaume Guillamet al llibre La premsa comarcal. Un 
model de periodisme català (Barcelona, 1983). L’autor 
explica que hi va haver diverses fórmules de democra-
tització dels mitjans apareguts durant el franquisme, 
algunes de les quals sorgides dins dels mateixos periò-
dics, però que no van reeixir a causa de disputes políti-
ques. En altres casos es va recórrer a la privatització de 
mitjans del Movimiento mitjançant noves societats, 
amb noves capçaleres i nova empresa editora, però 
amb els mateixos equips de redacció i sense cap pausa 
entre una etapa i l’altra. L’exemple més clar és Ampur-

dan per L’Empordà de Figueres. Arribats a aquest 
punt, Guillamet afirma: «Setmanari Montbui ha estat 
potser l’arquetipus d’un camí correcte a seguir. És el 
fruit d’un lliurament de l’antic setmanari Montbuy a 
un patronat format per totes les entitats locals, inclo-
sos els partits polítics».
   D’aquella etapa fundacional democràtica també en 
guarda un record emocionat Montserrat Canyameres, 
qui explica que se li va proposar participar-hi per la 
seva vinculació amb el món literari i el coneixement de 
la llengua catalana. Recorda que les reunions per 
decidir els temes a tractar estaven ben coordinades per 
Salvador Codina, i que al llarg de la setmana cadascú 

treballava amb certa autonomia fins poc abans del 
tancament de l’edició. S’hi respirava motivació i bon 
ambient. «Escrivíem molt en positiu sobre temes de 
Caldes i sobre política», assenyala. Les entitats i 
ajuntaments encara no disposaven de gabinets de 
comunicació, de manera que les notícies sorgien del 
contacte amb el carrer.
   Aquell 1977, Setmanari Montbui treu el seu primer 
número extraordinari de Festa Major, on el més desta-
cable com a reflex dels aires renovadors de l’època és 
la salutació de la comissió de festes en primer terme.
   A les darreries de l’any, el setmanari recull, entre 
altres notícies, la creació d’Unió de Pagesos a la vila i 
la celebració de la 1ª Setmana del Poble, que amb 
efervescència organitzava el Club Juvenil de l’Associa-
ció Cultural. L’entitat viu aleshores un moment molt 
dinàmic. Un any abans havia creat la revista cultural 
La Tortuga.
   A finals d’any, el setmanari es trasllada a la Pl.Espan-
ya, 11, ja que a l’antic local (sota mateix de l’ajuntament) 
s’hi instal·la de forma exclusiva la policia municipal. 
   També anuncien el nou disseny de capçalera, 
després d’un concurs que guanya Joan Ausió, i l’estre-
nen el 14 de gener de 1978.
   El següents mesos s’encaren amb l’energia pròpia 
dels nous començaments, cosa que es nota en els contin-
guts. S’hi poden llegir cròniques exhaustives sobre 
grans temes d’actualitat, s’hi animen lectors i articulis-
tes, i s’engeguen seccions innovadores, com «Dona i 
societat», a càrrec de Montserrat Canyameres, que 
inclou entrevistes de tall feminista a dones d’àmbits molt 
diversos. Canyameres, qui més endavant serà l’artífex 
d’una redacció feminitzada com a directora, considera 
que aquelles entrevistes s’adeien amb el seu caràcter, i 
assenyala que «a la redacció, no sempre em seguien». 
   Enmig de la tònica efervescent de l’època, s’encén 
una altra polèmica: el setmanari publica el 21 de gener 
l’editorial «Democracia o democràcia», on qüestiona la 
validesa del cos del sometent, un òrgan que consideren 
innecessari en el marc del període democràtic que s’ha 
obert. Això genera el rebuig per part d’un dels seus 

defensors, que desemboca en amenaces a l’estrenat 
Consell de redacció. Aquest fet provoca un escrit de 
ferma condemna per part de la Coordinadora del 
partits (CDC, ERC, PSC i PSC Congrés i PSUC), que 
fa una contundent defensa del nou mitjà democràtic.
   En clau social i política, set regidors dimiteixen amb
l’objectiu de forçar la convocatòria d’eleccions munici-
pals. Finalment, tornen al consistori i emeten un comu-
nicat reivindicant els comicis. 
   Unió de Pagesos manté un pols amb la Germandat 
pel control i definició de les Cambres Agràries. El 
territori local i la seva explotació és un dels temes 
d’interès a la societat calderina del moment, i també es 

El Setmanari Montbui denunciava el febrer de 1978 les amena-
ces del somatén (AMCMO)
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celebren. A l’Institut Manolo Hugué és temps de 
protestes per noves implantacions legislatives, i s’orga-
nitza la «Tribuna pública»: un acte obert on l’alcalde ret 
comptes sobre tot allò que li pregunta la ciutadania.
   Al carrer es continuen notant els efectes d’una 
situació global complicada. Augmenten les notícies de 
successos per furts i atracaments lligats al consum de 
drogues. D’altra banda, el setmanari també recull 
opinions enceses respecte a la construcció nacional i la 
llengua catalana.
   En la cara més amable, l’emotiu acte d’homenatge al 
pare Poch, qui tantes pàgines havia omplert fins a 
aquell moment i el naixement de Ràdio Caldes per 
Festa Major d’aquell 1980.
   L’any 1981 el Montbui continua publicant editorials 
amb certa regularitat. No és una secció fixa en la 
trajectòria del setmanari, sinó que depèn de la compo-
sició del Consell de redacció. En aquesta època, 
escriuen sobre temes d’actualitat al municipi, com la 
bona notícia que l’institut Manolo Hugué serà públic o 
el projecte d’urbanització «d’alt estànding» a la Torre 
Nova. El critiquen perquè consideren que hi ha massa 
urbanitzacions, que, entre altres qüestions, perjudi-
quen l’entorn natural del Farell. També li posen el punt 
crític a nous equipaments, com el Parc de l’Estació, que 
s’inaugura al juny sense estar acabat. L’editorial 
ofereix també el punt de vista del mitjà respecte a 
temes d’abast general, com el cop d’Estat del 23 de 
febrer de 1981.
   El seguiment de l’actualitat local els porta algun 
maldecap. En el nº 159 (31/1/1981), informen sobre 
l’operació policial que ha recuperat objectes robats per 
valor de dos milions de pessetes. Publiquen els noms 
dels disset detinguts, cosa que els obliga a justificar-se 
en el número següent, donat que hi ha veïns de la vila 
que responen a alguns d’aquests noms sense tenir res a 
veure amb l’operació.
   Són els temps en què Ràdio Caldes comença
les emissions regulars, i el Montbui s’implica en
la promoció del nou mitjà amb entrevistes als
seus impulsors i la publicació de la programació.

   El fet més impactant i tràgic, no només d’aquell any 
sinó de la història recent de Caldes és l’accident al Molí 
d’en Ral, en què moren sis persones per la inhalació 
dels gasos tòxics acumulats en el soterrani. Montbui 
n’informa al nº 180 (4/7/1981) i en fa el seguiment en 
edicions posteriors. Resulta corprenedor el relat dels 
fets, per com van anar succeint-se les víctimes entre qui 
volia socórrer els qui havien quedat atrapats abans. El 
poble sencer es va concentrar a les portes de l’església 
de Santa Maria per mostrar el seu condol.
   L’octubre s’inaugura el Pavelló de Les Cremades, 
amb la presència destacada del president del Parlament, 
Heribert Barrera, a qui entrevisten. Aquesta inaugura-
ció serveix també per homenatjar la nedadora calderina 
Anna Maria Aiguasanosa, campiona d’Espanya.
   És l’any de la mort de l’arqueòleg Llogari Sala, un 
dels principals estudiosos i protectors de la prehistòria 
de Caldes, a qui s’homenatja durant la Festa Major.
   El nº 200 coincideix amb l’últim de l’any. Celebren 
l’efemèride amb un editorial i amb un extraordinari de 
vint pàgines en paper cartolina al preu de 60 pessetes. 
El titular de portada és: «Cal un museu local del 
patrimoni del Mas Manolo».
   El número següent, el primer de 1982 (9 de gener) 
porta la novetat de la dimissió de Joan Agut. A partir 
de llavors, el consell de redacció funcionarà de forma 
col·legiada.
   1982 és un any de crisi laboral. El nº 203 (23/1) obre 
amb dos titulars il·lustratius: «Els 105 treballadors de 
Tiana, S.A., sense feina» i «La crisi del tèxtil ha 
arribat a Caldes».
   Joan Oller recupera les cròniques des del Brasil, on 
torna un bon grapat d’anys després. També hi ha canvi de 
junta al Centre Democràtic Progressista. Al nº 210 
(13/3/1982), Montbui publica la carta de comiat de la junta 
sortint i una entrevista amb el nou president, Miquel Rifà.
   L’esdeveniment destacat de l’any és la recupera-
ció de la Fira de Caldes, amb la denominació
de Fira Agrícola i Ramadera del Vallès. El
nº 221 (5/6/1982) li dedica quatre pàgines i la
foto de portada. Hi assisteixen 15.000 persones.

   El 19 de juny el Consell de redacció s’acomiada de 
Joan Font, mort als 84 anys. Hi col·laborava amb 
articles d’opinió i cròniques dels anys de la seva joven-
tut. Font havia estat president d’ERC durant la Segona 
República i escrivia al Farell.
   Algunes entrevistes destacades de l’any són les 
que fan als actors José Sazatornil «Saza» i José Luis 
López Vázquez, que participaven en un rodatge a 
Caldes, i als aventurers locals Rafael Tibau, que 
havia participat en la III Volta al Món a Vela, i Josep 
Fontcuberta i Jordi Anglí, que havien format part 
d’una expedició catalana a l’Himàlaia.
   El mes d’octubre hi ha les eleccions generals en què 
el PSOE aconsegueix una victòria històrica, també a 

Caldes. En aquesta mateixa edició hi ha un reportatge 
sobre l’embassament municipal de la pedrera del Remei, 
inaugurat per Festa Major, que, com veurem, no acabarà 
de solucionar els problemes d’abastament d’aigua.
   El 1984 el Montbui estrena noves seccions: la de 
cinema de Josep Checa, la de llengua catalana i llibres 
que fa Carme Aymerich, la d’educació del Grup Àmbit 
Maria Corral i un petit apartat de dades útils amb 
informació de servei. És el moment també de saludar 
una nova publicació: el quinzenal Quinze Dies, al capda-
vant de la qual hi ha Lluís Parellada, qui també estarà 
vinculat a la redacció del setmanari durant un temps.
   És notícia el tancament d‘Indústries Bonastre 
(metal·lúrgia), poc després del de la tèxtil Tiana, així 

com la mort del joier J. Guarch, víctima d’un atraca-
ment, i la del regidor socialista Lluís Artigas. Tornen 
les eleccions al Parlament, amb una gran portada sobre 
la victòria de CiU.
   Coincidint amb el número 300, el setmanari tira 
endavant una enquesta de satisfacció entre els lectors. 
Es tracta d’un número especial (24 pàgines, 75 pesse-
tes), amb un editorial demolidor. Reconeixen la gran 
feina col·lectiva dels vuit darrers anys, però expliquen 
que la situació no és gens afalagadora i que no s’està 
produint el relleu necessari de redactors. Val a dir que 
aquesta és una etapa on a la redacció no hi ha ningú 
vinculat directament al periodisme. Per tant, i vist en 
perspectiva, es fa interessant la següent reflexió:
   «(...) que sigui un mitjà informatiu regit per criteris 
periodístics, àgil, viu i interessant. Un setmanari 
adormit, que es va arrossegant pels mateixos camins 
d’apatia és perfectament inútil. Si entre la població de 
Caldes no poden sorgir nous redactors amb capacitat 
i voluntat per renovar i tirar endavant un autèntic 
informatiu, ens trobem davant una crisi important. 
Calen solucions ràpides i efectives. Fins i tot caldria 
replantejar l’actual sistema de periodisme amateur. O 
potser Caldes no es mereix un setmanari».
   El retorn de l’enquesta conclou que més de la meitat 
dels lectors són homes joves, a l’entorn dels 25 anys, 
subscriptors, interessats majoritàriament, i per ordre 
de preferència, en informacions de l’ajuntament, actes, 
entrevistes i, en menor grau, opinió i esports. En 
respostes més obertes, els i les participants a l’enquesta 
reclamen més professionalització del mitjà i rebutgen 
les batusses personals en forma d’articles.
   En contrast, el Patronat saluda els 300 números i, 
com a reconeixement, demana que es publiquin el 
noms dels diferents equips que l’han fet possible. El to 
optimista del Patronat no té res a veure amb el clam 
que surt de la redacció.
   El nº 308 té un valor especial. La portada la 
dediquen a l’entrega de premis del Concurs Literari en 
què es fa un sentit homenatge a Salvador Codina, qui 
fou director de la publicació i també el primer director 

de Ràdio Caldes; el personatge clau en la transició per 
aglutinar la diversitat de perfils. A partir d’aquest 
número la inserció de fotos a la portada es va normalit-
zant. En l’edició següent, la Comissió directiva conti-
nua pressionant: «Aquesta podria ser la darrera crida. 
(...) Diuen que els països tenen els governants que es 
mereixen. Parodiant-ho podríem dir que Caldes tindrà 
la premsa que es mereixi».
   Davant la contundència dels editorials, el Patronat 
decideix retribuir la feina del cos de redacció, posant 
punt final, així, al «periodisme d’afició» que va encun-
yar el pioner Josep Rifé. Aquest fet farà augmentar el 
preu del setmanari fins a les 40 pessetes. Alguns redac-
tors, però, després d’acusar el Patronat de deixadesa, 

pleguen. Alhora, n’hi ha que s’hi vinculen de nou, 
com Edilbert Comas, o hi entre un per primer cop, 
com Joaquim Madorell i Mònica Ricart, que posaran 
l’accent en temes culturals. Justament aquell 1984 es 
celebra la primera Setmana del Jovent: una multipro-
posta d’activitats culturals adreçada a l’alumnat de 
l’Institut Manolo Hugué en col·laboració amb entitats 
del poble, entre elles mitjans de comunicació com el 
mateix Setmanari Montbui i Ràdio Caldes.
   El repte principal que la publicació es planteja amb 
l’arribada de 1985 és donar servei informatiu a les 
poblacions veïnes: Palau, Sentmenat i Sant Feliu, amb 

l’esperança que suposi l’empenta definitiva. Recordem 
que Quinze Dies va perseguir el mateix objectiu. El seu 
impulsor, Lluís Parellada, en aquesta època es desvin-
cula del Montbui. Edilbert Comas, qui ja hi acumula 
anys i diferents etapes com a redactor, n’assumeix la 
direcció, i Montserrat Canyameres torna a la redacció. 
Entre les col·laboracions habituals dels vuitanta hi ha les 
de Pepe Beúnza, Camil Torras i l’artista Romà Martí, 
qui en aquell moment és director de Ràdio Caldes.
   L’exclusiva de l’any és el pacte de silenci entre els 
partits del consistori en torn al conflicte de la pedrera 
d’EGRESA. El Setmanari Montbui fa pública la quan-

titat compensatòria a l’empresa a canvi d’aturar la 
seva activitat. Més endavant, la polèmica continua 
quan es donen detalls de la dificultat de la negociació, 
amb un sopar accidentat entre representants de 
l’empresa i de l’ajuntament. Tant és així, que l’alesho-
res alcalde, Miquel Puig (PSC), es veu obligat a 
redactar un comunicat que es publica a portada.
   En paral·lel, el setmanari fa una extensa cobertura 
de la visita de Jordi Pujol, president de la Generalitat.
   Una altra curiositat a destacar és l’extra de Festa 
Major, amb 84 pàgines per primera vegada numerades. 
Tal i com és habitual, s’hi poden llegir articles de gent 

experta en diferents àmbits de Caldes, entrevistes, 
reportatges i la firma d’una col·laboradora destacada 
per la seva gran capacitat expressiva i una llarga fideli-
tat al mitjà: Mª Núria Revetlle. La portada l’ocupa 
l’efemèride del desè aniversari de la mort de Franco.
   El 1986 continua l’escalada de tensió entre la redac-
ció i el Patronat. Malgrat l’aposta per recollir informa-
ció dels pobles veïns i la nova pujada de preu, fins a les 
50 pessetes, les coses no semblen millorar.
   Edilbert Comas dimiteix al desembre i s’acomiada 
amb un escrit al nº 423 on, tot i valorar les novetats 
positives i la bona predisposició de l’equip, adverteix 

que calen canvis tècnics i comercials si realment es 
creu en l’aposta de convertir el setmanari en el mitjà de 
referència ja no només a Caldes. Es pregunta si 
realment el Patronat és conscient de la potencialitat 
que té el Montbui amb aquest nou projecte.
   En l’edició següent, el Patronat, al capdavant del 
qual hi ha Andreu Canals, respon Comas en una dura 
carta on diu que no es pot fer càrrec de les despeses 
que comporta tot plegat i atribueix les demandes a 
rauxes de joventut. Així doncs, la impressió en òfset es 
fa esperar. Aquest no és l’únic entrebanc que ha de 
superar Comas, sinó que també, i arran de les informa-
cions sobre Can Valls, haurà de declarar davant del 
jutge en una querella que els promotors de la urbanit-

zació interposen contra l’ajuntament, al qual acusen de 
fabricar una campanya de premsa amb informacions 
tergiversades, a través del setmanari.
   Les disputes més agres es donen entre els partits, 
bàsicament entre PSC i CiU, que les traslladen a les 
pàgines de la publicació fins que arriben al jutjat de 
pau, on l’assessor de l’ajuntament demana a CiU que 
es retracti d’un article titulat «Cornuts i pagar el 
beure?», referit al conflicte amb EGRESA. Enmig de 
la picabaralla, una altra veu contundent: la de la 
Comissió per la Salvaguarda del Farell, que critica 
fortament aquestes actituds polítiques. Per cert, la 
carpeta EGRESA es tancarà amb una compensació 
de 105 milions de pessetes per part de l’ajuntament a 

l’empresa, a pagar en un termini de cinc anys.
   Aquest també és l’any en què es comença a parlar del 
Centre Cívic i Cultural, de la Gran Sardana de Sentme-
nat, de la viabilitat de la Fira Agrícola i Ramadera, de
la tallada de l’emblemàtic Pi de La Borda, amb 130
anys de vida. D’articles sobre l’entrada a la CEE i, 
especialment, del Referèndum de l’OTAN, sobre el qual 
plouen les col·laboracions contràries a formar-ne part. 
Alguns partits i entitats en faran una intensa campanya.
   La voluntat de prendre el pols dels municipis veïns 
es nota en la cura en l’edició dels continguts, entre els 
quals sempre hi ha informacions que els afecten. Els 
resultats esportius són un bon aliat per a aquest equili-
bri informatiu.
   El 1987 es produeix un nou canvi en el disseny de la 
capçalera. El setmanari substitueix la creació de Joan 
Ausió, que s’hi havia mantingut durant nou anys, per 
un disseny més sobri, en blanc i negre, en què única-
ment apareix la paraula MONTBUI.
   És any d’eleccions municipals. El PSC les torna a 
guanyar, amb un marge molt estret, i Miquel Puig 
mantindrà l’alcaldia gràcies al pacte de govern amb IC.
   L’any 1988 arriba la feminització del Setmanari 
Montbui. Montserrat Canyameres n’assumeix el coman-
dament, incloent-hi les tasques d’administració, i enceta 
una nova etapa en una redacció col·legiada en què és la 
dona més veterana. S’hi aniran incorporant Mercè Solé, 
Maite Bonora, Montse Marès i Mª Núria Revetlle.
   El seu millor record d’aquella època és «haver 
animat a apoderar les noies com a escriptores». Tot i 
la il·lusió, l’etapa de Canyameres tampoc durarà gaire. 
Ella mateixa explica que «la política de partis de finals 
dels vuitanta era molt dura. Les forces hegemòniques, 
PSC i CiU, tenien pugnes estratègiques per la seva 
representació a la premsa».
   Recorda que va dimitir el 1990 arran del tractament
que el setmanari donava a l’assumpte del camp de golf. 
«Jo hi estava en contra. Com a directora, m’agradava 
escriure editorials, i les que vaig escriure sobre el 
camp de golf no van agradar gens». Segons relata, com 
a reacció, hi va haver moviments polítics «soterrats» 

   En l’àmbit de l’estudi de la premsa catalana, aquesta 
transformació mereix una destacada menció per part 
de Jaume Guillamet al llibre La premsa comarcal. Un 
model de periodisme català (Barcelona, 1983). L’autor 
explica que hi va haver diverses fórmules de democra-
tització dels mitjans apareguts durant el franquisme, 
algunes de les quals sorgides dins dels mateixos periò-
dics, però que no van reeixir a causa de disputes políti-
ques. En altres casos es va recórrer a la privatització de 
mitjans del Movimiento mitjançant noves societats, 
amb noves capçaleres i nova empresa editora, però 
amb els mateixos equips de redacció i sense cap pausa 
entre una etapa i l’altra. L’exemple més clar és Ampur-

dan per L’Empordà de Figueres. Arribats a aquest 
punt, Guillamet afirma: «Setmanari Montbui ha estat 
potser l’arquetipus d’un camí correcte a seguir. És el 
fruit d’un lliurament de l’antic setmanari Montbuy a 
un patronat format per totes les entitats locals, inclo-
sos els partits polítics».
   D’aquella etapa fundacional democràtica també en 
guarda un record emocionat Montserrat Canyameres, 
qui explica que se li va proposar participar-hi per la 
seva vinculació amb el món literari i el coneixement de 
la llengua catalana. Recorda que les reunions per 
decidir els temes a tractar estaven ben coordinades per 
Salvador Codina, i que al llarg de la setmana cadascú 

treballava amb certa autonomia fins poc abans del 
tancament de l’edició. S’hi respirava motivació i bon 
ambient. «Escrivíem molt en positiu sobre temes de 
Caldes i sobre política», assenyala. Les entitats i 
ajuntaments encara no disposaven de gabinets de 
comunicació, de manera que les notícies sorgien del 
contacte amb el carrer.
   Aquell 1977, Setmanari Montbui treu el seu primer 
número extraordinari de Festa Major, on el més desta-
cable com a reflex dels aires renovadors de l’època és 
la salutació de la comissió de festes en primer terme.
   A les darreries de l’any, el setmanari recull, entre 
altres notícies, la creació d’Unió de Pagesos a la vila i 
la celebració de la 1ª Setmana del Poble, que amb 
efervescència organitzava el Club Juvenil de l’Associa-
ció Cultural. L’entitat viu aleshores un moment molt 
dinàmic. Un any abans havia creat la revista cultural 
La Tortuga.
   A finals d’any, el setmanari es trasllada a la Pl.Espan-
ya, 11, ja que a l’antic local (sota mateix de l’ajuntament) 
s’hi instal·la de forma exclusiva la policia municipal. 
   També anuncien el nou disseny de capçalera, 
després d’un concurs que guanya Joan Ausió, i l’estre-
nen el 14 de gener de 1978.
   El següents mesos s’encaren amb l’energia pròpia 
dels nous començaments, cosa que es nota en els contin-
guts. S’hi poden llegir cròniques exhaustives sobre 
grans temes d’actualitat, s’hi animen lectors i articulis-
tes, i s’engeguen seccions innovadores, com «Dona i 
societat», a càrrec de Montserrat Canyameres, que 
inclou entrevistes de tall feminista a dones d’àmbits molt 
diversos. Canyameres, qui més endavant serà l’artífex 
d’una redacció feminitzada com a directora, considera 
que aquelles entrevistes s’adeien amb el seu caràcter, i 
assenyala que «a la redacció, no sempre em seguien». 
   Enmig de la tònica efervescent de l’època, s’encén 
una altra polèmica: el setmanari publica el 21 de gener 
l’editorial «Democracia o democràcia», on qüestiona la 
validesa del cos del sometent, un òrgan que consideren 
innecessari en el marc del període democràtic que s’ha 
obert. Això genera el rebuig per part d’un dels seus 

defensors, que desemboca en amenaces a l’estrenat 
Consell de redacció. Aquest fet provoca un escrit de 
ferma condemna per part de la Coordinadora del 
partits (CDC, ERC, PSC i PSC Congrés i PSUC), que 
fa una contundent defensa del nou mitjà democràtic.
   En clau social i política, set regidors dimiteixen amb
l’objectiu de forçar la convocatòria d’eleccions munici-
pals. Finalment, tornen al consistori i emeten un comu-
nicat reivindicant els comicis. 
   Unió de Pagesos manté un pols amb la Germandat 
pel control i definició de les Cambres Agràries. El 
territori local i la seva explotació és un dels temes 
d’interès a la societat calderina del moment, i també es 

L'octubre de 1978 el Montbui dedicava la portada a la visita de 
Josep Tarradellas (AMCMO)
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reflecteix al setmanari. Un dels col·lectius més actius és 
la Comissió per la Salvaguarda del Farell, que pressiona 
l’ajuntament a fi de paralitzar l’activitat extractora 
d’àrids d’EGRESA. Com veurem, aquesta és una de les 
carpetes gruixudes dels temes que es van publicar en 
els inicis del Setmanari Montbui.
   Altres fets d’aquesta etapa són l’incendi de la 
fàbrica Gili, la inauguració de l’edifici de la Residència 
Santa Susanna i de la guarderia municipal Gegant del 
Pi. Una de les portades històriques és la visita del presi-
dent de la Generalitat, Josep Tarradellas, l’anunci de la 
qual, podríem dir, es va anar fent per entregues. Li 
dediquen dues fotos a la portada i un extens reportatge.

celebren. A l’Institut Manolo Hugué és temps de 
protestes per noves implantacions legislatives, i s’orga-
nitza la «Tribuna pública»: un acte obert on l’alcalde ret 
comptes sobre tot allò que li pregunta la ciutadania.
   Al carrer es continuen notant els efectes d’una 
situació global complicada. Augmenten les notícies de 
successos per furts i atracaments lligats al consum de 
drogues. D’altra banda, el setmanari també recull 
opinions enceses respecte a la construcció nacional i la 
llengua catalana.
   En la cara més amable, l’emotiu acte d’homenatge al 
pare Poch, qui tantes pàgines havia omplert fins a 
aquell moment i el naixement de Ràdio Caldes per 
Festa Major d’aquell 1980.
   L’any 1981 el Montbui continua publicant editorials 
amb certa regularitat. No és una secció fixa en la 
trajectòria del setmanari, sinó que depèn de la compo-
sició del Consell de redacció. En aquesta època, 
escriuen sobre temes d’actualitat al municipi, com la 
bona notícia que l’institut Manolo Hugué serà públic o 
el projecte d’urbanització «d’alt estànding» a la Torre 
Nova. El critiquen perquè consideren que hi ha massa 
urbanitzacions, que, entre altres qüestions, perjudi-
quen l’entorn natural del Farell. També li posen el punt 
crític a nous equipaments, com el Parc de l’Estació, que 
s’inaugura al juny sense estar acabat. L’editorial 
ofereix també el punt de vista del mitjà respecte a 
temes d’abast general, com el cop d’Estat del 23 de 
febrer de 1981.
   El seguiment de l’actualitat local els porta algun 
maldecap. En el nº 159 (31/1/1981), informen sobre 
l’operació policial que ha recuperat objectes robats per 
valor de dos milions de pessetes. Publiquen els noms 
dels disset detinguts, cosa que els obliga a justificar-se 
en el número següent, donat que hi ha veïns de la vila 
que responen a alguns d’aquests noms sense tenir res a 
veure amb l’operació.
   Són els temps en què Ràdio Caldes comença
les emissions regulars, i el Montbui s’implica en
la promoció del nou mitjà amb entrevistes als
seus impulsors i la publicació de la programació.

   El fet més impactant i tràgic, no només d’aquell any 
sinó de la història recent de Caldes és l’accident al Molí 
d’en Ral, en què moren sis persones per la inhalació 
dels gasos tòxics acumulats en el soterrani. Montbui 
n’informa al nº 180 (4/7/1981) i en fa el seguiment en 
edicions posteriors. Resulta corprenedor el relat dels 
fets, per com van anar succeint-se les víctimes entre qui 
volia socórrer els qui havien quedat atrapats abans. El 
poble sencer es va concentrar a les portes de l’església 
de Santa Maria per mostrar el seu condol.
   L’octubre s’inaugura el Pavelló de Les Cremades, 
amb la presència destacada del president del Parlament, 
Heribert Barrera, a qui entrevisten. Aquesta inaugura-
ció serveix també per homenatjar la nedadora calderina 
Anna Maria Aiguasanosa, campiona d’Espanya.
   És l’any de la mort de l’arqueòleg Llogari Sala, un 
dels principals estudiosos i protectors de la prehistòria 
de Caldes, a qui s’homenatja durant la Festa Major.
   El nº 200 coincideix amb l’últim de l’any. Celebren 
l’efemèride amb un editorial i amb un extraordinari de 
vint pàgines en paper cartolina al preu de 60 pessetes. 
El titular de portada és: «Cal un museu local del 
patrimoni del Mas Manolo».
   El número següent, el primer de 1982 (9 de gener) 
porta la novetat de la dimissió de Joan Agut. A partir 
de llavors, el consell de redacció funcionarà de forma 
col·legiada.
   1982 és un any de crisi laboral. El nº 203 (23/1) obre 
amb dos titulars il·lustratius: «Els 105 treballadors de 
Tiana, S.A., sense feina» i «La crisi del tèxtil ha 
arribat a Caldes».
   Joan Oller recupera les cròniques des del Brasil, on 
torna un bon grapat d’anys després. També hi ha canvi de 
junta al Centre Democràtic Progressista. Al nº 210 
(13/3/1982), Montbui publica la carta de comiat de la junta 
sortint i una entrevista amb el nou president, Miquel Rifà.
   L’esdeveniment destacat de l’any és la recupera-
ció de la Fira de Caldes, amb la denominació
de Fira Agrícola i Ramadera del Vallès. El
nº 221 (5/6/1982) li dedica quatre pàgines i la
foto de portada. Hi assisteixen 15.000 persones.

   El 19 de juny el Consell de redacció s’acomiada de 
Joan Font, mort als 84 anys. Hi col·laborava amb 
articles d’opinió i cròniques dels anys de la seva joven-
tut. Font havia estat president d’ERC durant la Segona 
República i escrivia al Farell.
   Algunes entrevistes destacades de l’any són les 
que fan als actors José Sazatornil «Saza» i José Luis 
López Vázquez, que participaven en un rodatge a 
Caldes, i als aventurers locals Rafael Tibau, que 
havia participat en la III Volta al Món a Vela, i Josep 
Fontcuberta i Jordi Anglí, que havien format part 
d’una expedició catalana a l’Himàlaia.
   El mes d’octubre hi ha les eleccions generals en què 
el PSOE aconsegueix una victòria històrica, també a 

Caldes. En aquesta mateixa edició hi ha un reportatge 
sobre l’embassament municipal de la pedrera del Remei, 
inaugurat per Festa Major, que, com veurem, no acabarà 
de solucionar els problemes d’abastament d’aigua.
   El 1984 el Montbui estrena noves seccions: la de 
cinema de Josep Checa, la de llengua catalana i llibres 
que fa Carme Aymerich, la d’educació del Grup Àmbit 
Maria Corral i un petit apartat de dades útils amb 
informació de servei. És el moment també de saludar 
una nova publicació: el quinzenal Quinze Dies, al capda-
vant de la qual hi ha Lluís Parellada, qui també estarà 
vinculat a la redacció del setmanari durant un temps.
   És notícia el tancament d‘Indústries Bonastre 
(metal·lúrgia), poc després del de la tèxtil Tiana, així 

com la mort del joier J. Guarch, víctima d’un atraca-
ment, i la del regidor socialista Lluís Artigas. Tornen 
les eleccions al Parlament, amb una gran portada sobre 
la victòria de CiU.
   Coincidint amb el número 300, el setmanari tira 
endavant una enquesta de satisfacció entre els lectors. 
Es tracta d’un número especial (24 pàgines, 75 pesse-
tes), amb un editorial demolidor. Reconeixen la gran 
feina col·lectiva dels vuit darrers anys, però expliquen 
que la situació no és gens afalagadora i que no s’està 
produint el relleu necessari de redactors. Val a dir que 
aquesta és una etapa on a la redacció no hi ha ningú 
vinculat directament al periodisme. Per tant, i vist en 
perspectiva, es fa interessant la següent reflexió:
   «(...) que sigui un mitjà informatiu regit per criteris 
periodístics, àgil, viu i interessant. Un setmanari 
adormit, que es va arrossegant pels mateixos camins 
d’apatia és perfectament inútil. Si entre la població de 
Caldes no poden sorgir nous redactors amb capacitat 
i voluntat per renovar i tirar endavant un autèntic 
informatiu, ens trobem davant una crisi important. 
Calen solucions ràpides i efectives. Fins i tot caldria 
replantejar l’actual sistema de periodisme amateur. O 
potser Caldes no es mereix un setmanari».
   El retorn de l’enquesta conclou que més de la meitat 
dels lectors són homes joves, a l’entorn dels 25 anys, 
subscriptors, interessats majoritàriament, i per ordre 
de preferència, en informacions de l’ajuntament, actes, 
entrevistes i, en menor grau, opinió i esports. En 
respostes més obertes, els i les participants a l’enquesta 
reclamen més professionalització del mitjà i rebutgen 
les batusses personals en forma d’articles.
   En contrast, el Patronat saluda els 300 números i, 
com a reconeixement, demana que es publiquin el 
noms dels diferents equips que l’han fet possible. El to 
optimista del Patronat no té res a veure amb el clam 
que surt de la redacció.
   El nº 308 té un valor especial. La portada la 
dediquen a l’entrega de premis del Concurs Literari en 
què es fa un sentit homenatge a Salvador Codina, qui 
fou director de la publicació i també el primer director 

de Ràdio Caldes; el personatge clau en la transició per 
aglutinar la diversitat de perfils. A partir d’aquest 
número la inserció de fotos a la portada es va normalit-
zant. En l’edició següent, la Comissió directiva conti-
nua pressionant: «Aquesta podria ser la darrera crida. 
(...) Diuen que els països tenen els governants que es 
mereixen. Parodiant-ho podríem dir que Caldes tindrà 
la premsa que es mereixi».
   Davant la contundència dels editorials, el Patronat 
decideix retribuir la feina del cos de redacció, posant 
punt final, així, al «periodisme d’afició» que va encun-
yar el pioner Josep Rifé. Aquest fet farà augmentar el 
preu del setmanari fins a les 40 pessetes. Alguns redac-
tors, però, després d’acusar el Patronat de deixadesa, 

pleguen. Alhora, n’hi ha que s’hi vinculen de nou, 
com Edilbert Comas, o hi entre un per primer cop, 
com Joaquim Madorell i Mònica Ricart, que posaran 
l’accent en temes culturals. Justament aquell 1984 es 
celebra la primera Setmana del Jovent: una multipro-
posta d’activitats culturals adreçada a l’alumnat de 
l’Institut Manolo Hugué en col·laboració amb entitats 
del poble, entre elles mitjans de comunicació com el 
mateix Setmanari Montbui i Ràdio Caldes.
   El repte principal que la publicació es planteja amb 
l’arribada de 1985 és donar servei informatiu a les 
poblacions veïnes: Palau, Sentmenat i Sant Feliu, amb 

l’esperança que suposi l’empenta definitiva. Recordem 
que Quinze Dies va perseguir el mateix objectiu. El seu 
impulsor, Lluís Parellada, en aquesta època es desvin-
cula del Montbui. Edilbert Comas, qui ja hi acumula 
anys i diferents etapes com a redactor, n’assumeix la 
direcció, i Montserrat Canyameres torna a la redacció. 
Entre les col·laboracions habituals dels vuitanta hi ha les 
de Pepe Beúnza, Camil Torras i l’artista Romà Martí, 
qui en aquell moment és director de Ràdio Caldes.
   L’exclusiva de l’any és el pacte de silenci entre els 
partits del consistori en torn al conflicte de la pedrera 
d’EGRESA. El Setmanari Montbui fa pública la quan-

titat compensatòria a l’empresa a canvi d’aturar la 
seva activitat. Més endavant, la polèmica continua 
quan es donen detalls de la dificultat de la negociació, 
amb un sopar accidentat entre representants de 
l’empresa i de l’ajuntament. Tant és així, que l’alesho-
res alcalde, Miquel Puig (PSC), es veu obligat a 
redactar un comunicat que es publica a portada.
   En paral·lel, el setmanari fa una extensa cobertura 
de la visita de Jordi Pujol, president de la Generalitat.
   Una altra curiositat a destacar és l’extra de Festa 
Major, amb 84 pàgines per primera vegada numerades. 
Tal i com és habitual, s’hi poden llegir articles de gent 

experta en diferents àmbits de Caldes, entrevistes, 
reportatges i la firma d’una col·laboradora destacada 
per la seva gran capacitat expressiva i una llarga fideli-
tat al mitjà: Mª Núria Revetlle. La portada l’ocupa 
l’efemèride del desè aniversari de la mort de Franco.
   El 1986 continua l’escalada de tensió entre la redac-
ció i el Patronat. Malgrat l’aposta per recollir informa-
ció dels pobles veïns i la nova pujada de preu, fins a les 
50 pessetes, les coses no semblen millorar.
   Edilbert Comas dimiteix al desembre i s’acomiada 
amb un escrit al nº 423 on, tot i valorar les novetats 
positives i la bona predisposició de l’equip, adverteix 

que calen canvis tècnics i comercials si realment es 
creu en l’aposta de convertir el setmanari en el mitjà de 
referència ja no només a Caldes. Es pregunta si 
realment el Patronat és conscient de la potencialitat 
que té el Montbui amb aquest nou projecte.
   En l’edició següent, el Patronat, al capdavant del 
qual hi ha Andreu Canals, respon Comas en una dura 
carta on diu que no es pot fer càrrec de les despeses 
que comporta tot plegat i atribueix les demandes a 
rauxes de joventut. Així doncs, la impressió en òfset es 
fa esperar. Aquest no és l’únic entrebanc que ha de 
superar Comas, sinó que també, i arran de les informa-
cions sobre Can Valls, haurà de declarar davant del 
jutge en una querella que els promotors de la urbanit-

zació interposen contra l’ajuntament, al qual acusen de 
fabricar una campanya de premsa amb informacions 
tergiversades, a través del setmanari.
   Les disputes més agres es donen entre els partits, 
bàsicament entre PSC i CiU, que les traslladen a les 
pàgines de la publicació fins que arriben al jutjat de 
pau, on l’assessor de l’ajuntament demana a CiU que 
es retracti d’un article titulat «Cornuts i pagar el 
beure?», referit al conflicte amb EGRESA. Enmig de 
la picabaralla, una altra veu contundent: la de la 
Comissió per la Salvaguarda del Farell, que critica 
fortament aquestes actituds polítiques. Per cert, la 
carpeta EGRESA es tancarà amb una compensació 
de 105 milions de pessetes per part de l’ajuntament a 

l’empresa, a pagar en un termini de cinc anys.
   Aquest també és l’any en què es comença a parlar del 
Centre Cívic i Cultural, de la Gran Sardana de Sentme-
nat, de la viabilitat de la Fira Agrícola i Ramadera, de
la tallada de l’emblemàtic Pi de La Borda, amb 130
anys de vida. D’articles sobre l’entrada a la CEE i, 
especialment, del Referèndum de l’OTAN, sobre el qual 
plouen les col·laboracions contràries a formar-ne part. 
Alguns partits i entitats en faran una intensa campanya.
   La voluntat de prendre el pols dels municipis veïns 
es nota en la cura en l’edició dels continguts, entre els 
quals sempre hi ha informacions que els afecten. Els 
resultats esportius són un bon aliat per a aquest equili-
bri informatiu.
   El 1987 es produeix un nou canvi en el disseny de la 
capçalera. El setmanari substitueix la creació de Joan 
Ausió, que s’hi havia mantingut durant nou anys, per 
un disseny més sobri, en blanc i negre, en què única-
ment apareix la paraula MONTBUI.
   És any d’eleccions municipals. El PSC les torna a 
guanyar, amb un marge molt estret, i Miquel Puig 
mantindrà l’alcaldia gràcies al pacte de govern amb IC.
   L’any 1988 arriba la feminització del Setmanari 
Montbui. Montserrat Canyameres n’assumeix el coman-
dament, incloent-hi les tasques d’administració, i enceta 
una nova etapa en una redacció col·legiada en què és la 
dona més veterana. S’hi aniran incorporant Mercè Solé, 
Maite Bonora, Montse Marès i Mª Núria Revetlle.
   El seu millor record d’aquella època és «haver 
animat a apoderar les noies com a escriptores». Tot i 
la il·lusió, l’etapa de Canyameres tampoc durarà gaire. 
Ella mateixa explica que «la política de partis de finals 
dels vuitanta era molt dura. Les forces hegemòniques, 
PSC i CiU, tenien pugnes estratègiques per la seva 
representació a la premsa».
   Recorda que va dimitir el 1990 arran del tractament
que el setmanari donava a l’assumpte del camp de golf. 
«Jo hi estava en contra. Com a directora, m’agradava 
escriure editorials, i les que vaig escriure sobre el 
camp de golf no van agradar gens». Segons relata, com 
a reacció, hi va haver moviments polítics «soterrats» 

Portada del primer batlle escollit democràticament després de 
la dictadura franquista (AMCMO)

   L’etapa inicial del Setmanari Montbui és tan dinàmi-
ca i il·lusionant com plena de continus desencontres 
entre la redacció. Aquell solemne començament de 
temps de pau, vist en perspectiva, esdevé fugisser 
perquè hi ha discrepàncies sobre la línia ideològica que 
ha de mantenir el periòdic i sobre com preservar la seva 
independència. Antonio Agudo, un dels membres 
d’aquell consell, deia en un dels seus articles: «Setma-
nari Montbui es bien sabido por la mayoría, es un 
medio de comunicación muy importante en la vida de 
Caldes y esto de estar en manos de personas con pocas 
ambiciones políticas ni con grandes intereses que 
defender, no llega a satisfacer ni a unos ni a otros: los 
unos porque no tienen ningún poder entre los que 

Les famoses «Píndoles del Doktor Magnus» al Montbui (AMCMO)
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celebren. A l’Institut Manolo Hugué és temps de 
protestes per noves implantacions legislatives, i s’orga-
nitza la «Tribuna pública»: un acte obert on l’alcalde ret 
comptes sobre tot allò que li pregunta la ciutadania.
   Al carrer es continuen notant els efectes d’una 
situació global complicada. Augmenten les notícies de 
successos per furts i atracaments lligats al consum de 
drogues. D’altra banda, el setmanari també recull 
opinions enceses respecte a la construcció nacional i la 
llengua catalana.
   En la cara més amable, l’emotiu acte d’homenatge al 
pare Poch, qui tantes pàgines havia omplert fins a 
aquell moment i el naixement de Ràdio Caldes per 
Festa Major d’aquell 1980.
   L’any 1981 el Montbui continua publicant editorials 
amb certa regularitat. No és una secció fixa en la 
trajectòria del setmanari, sinó que depèn de la compo-
sició del Consell de redacció. En aquesta època, 
escriuen sobre temes d’actualitat al municipi, com la 
bona notícia que l’institut Manolo Hugué serà públic o 
el projecte d’urbanització «d’alt estànding» a la Torre 
Nova. El critiquen perquè consideren que hi ha massa 
urbanitzacions, que, entre altres qüestions, perjudi-
quen l’entorn natural del Farell. També li posen el punt 
crític a nous equipaments, com el Parc de l’Estació, que 
s’inaugura al juny sense estar acabat. L’editorial 
ofereix també el punt de vista del mitjà respecte a 
temes d’abast general, com el cop d’Estat del 23 de 
febrer de 1981.
   El seguiment de l’actualitat local els porta algun 
maldecap. En el nº 159 (31/1/1981), informen sobre 
l’operació policial que ha recuperat objectes robats per 
valor de dos milions de pessetes. Publiquen els noms 
dels disset detinguts, cosa que els obliga a justificar-se 
en el número següent, donat que hi ha veïns de la vila 
que responen a alguns d’aquests noms sense tenir res a 
veure amb l’operació.
   Són els temps en què Ràdio Caldes comença
les emissions regulars, i el Montbui s’implica en
la promoció del nou mitjà amb entrevistes als
seus impulsors i la publicació de la programació.

   El fet més impactant i tràgic, no només d’aquell any 
sinó de la història recent de Caldes és l’accident al Molí 
d’en Ral, en què moren sis persones per la inhalació 
dels gasos tòxics acumulats en el soterrani. Montbui 
n’informa al nº 180 (4/7/1981) i en fa el seguiment en 
edicions posteriors. Resulta corprenedor el relat dels 
fets, per com van anar succeint-se les víctimes entre qui 
volia socórrer els qui havien quedat atrapats abans. El 
poble sencer es va concentrar a les portes de l’església 
de Santa Maria per mostrar el seu condol.
   L’octubre s’inaugura el Pavelló de Les Cremades, 
amb la presència destacada del president del Parlament, 
Heribert Barrera, a qui entrevisten. Aquesta inaugura-
ció serveix també per homenatjar la nedadora calderina 
Anna Maria Aiguasanosa, campiona d’Espanya.
   És l’any de la mort de l’arqueòleg Llogari Sala, un 
dels principals estudiosos i protectors de la prehistòria 
de Caldes, a qui s’homenatja durant la Festa Major.
   El nº 200 coincideix amb l’últim de l’any. Celebren 
l’efemèride amb un editorial i amb un extraordinari de 
vint pàgines en paper cartolina al preu de 60 pessetes. 
El titular de portada és: «Cal un museu local del 
patrimoni del Mas Manolo».
   El número següent, el primer de 1982 (9 de gener) 
porta la novetat de la dimissió de Joan Agut. A partir 
de llavors, el consell de redacció funcionarà de forma 
col·legiada.
   1982 és un any de crisi laboral. El nº 203 (23/1) obre 
amb dos titulars il·lustratius: «Els 105 treballadors de 
Tiana, S.A., sense feina» i «La crisi del tèxtil ha 
arribat a Caldes».
   Joan Oller recupera les cròniques des del Brasil, on 
torna un bon grapat d’anys després. També hi ha canvi de 
junta al Centre Democràtic Progressista. Al nº 210 
(13/3/1982), Montbui publica la carta de comiat de la junta 
sortint i una entrevista amb el nou president, Miquel Rifà.
   L’esdeveniment destacat de l’any és la recupera-
ció de la Fira de Caldes, amb la denominació
de Fira Agrícola i Ramadera del Vallès. El
nº 221 (5/6/1982) li dedica quatre pàgines i la
foto de portada. Hi assisteixen 15.000 persones.

   El 19 de juny el Consell de redacció s’acomiada de 
Joan Font, mort als 84 anys. Hi col·laborava amb 
articles d’opinió i cròniques dels anys de la seva joven-
tut. Font havia estat president d’ERC durant la Segona 
República i escrivia al Farell.
   Algunes entrevistes destacades de l’any són les 
que fan als actors José Sazatornil «Saza» i José Luis 
López Vázquez, que participaven en un rodatge a 
Caldes, i als aventurers locals Rafael Tibau, que 
havia participat en la III Volta al Món a Vela, i Josep 
Fontcuberta i Jordi Anglí, que havien format part 
d’una expedició catalana a l’Himàlaia.
   El mes d’octubre hi ha les eleccions generals en què 
el PSOE aconsegueix una victòria històrica, també a 

Caldes. En aquesta mateixa edició hi ha un reportatge 
sobre l’embassament municipal de la pedrera del Remei, 
inaugurat per Festa Major, que, com veurem, no acabarà 
de solucionar els problemes d’abastament d’aigua.
   El 1984 el Montbui estrena noves seccions: la de 
cinema de Josep Checa, la de llengua catalana i llibres 
que fa Carme Aymerich, la d’educació del Grup Àmbit 
Maria Corral i un petit apartat de dades útils amb 
informació de servei. És el moment també de saludar 
una nova publicació: el quinzenal Quinze Dies, al capda-
vant de la qual hi ha Lluís Parellada, qui també estarà 
vinculat a la redacció del setmanari durant un temps.
   És notícia el tancament d‘Indústries Bonastre 
(metal·lúrgia), poc després del de la tèxtil Tiana, així 

com la mort del joier J. Guarch, víctima d’un atraca-
ment, i la del regidor socialista Lluís Artigas. Tornen 
les eleccions al Parlament, amb una gran portada sobre 
la victòria de CiU.
   Coincidint amb el número 300, el setmanari tira 
endavant una enquesta de satisfacció entre els lectors. 
Es tracta d’un número especial (24 pàgines, 75 pesse-
tes), amb un editorial demolidor. Reconeixen la gran 
feina col·lectiva dels vuit darrers anys, però expliquen 
que la situació no és gens afalagadora i que no s’està 
produint el relleu necessari de redactors. Val a dir que 
aquesta és una etapa on a la redacció no hi ha ningú 
vinculat directament al periodisme. Per tant, i vist en 
perspectiva, es fa interessant la següent reflexió:
   «(...) que sigui un mitjà informatiu regit per criteris 
periodístics, àgil, viu i interessant. Un setmanari 
adormit, que es va arrossegant pels mateixos camins 
d’apatia és perfectament inútil. Si entre la població de 
Caldes no poden sorgir nous redactors amb capacitat 
i voluntat per renovar i tirar endavant un autèntic 
informatiu, ens trobem davant una crisi important. 
Calen solucions ràpides i efectives. Fins i tot caldria 
replantejar l’actual sistema de periodisme amateur. O 
potser Caldes no es mereix un setmanari».
   El retorn de l’enquesta conclou que més de la meitat 
dels lectors són homes joves, a l’entorn dels 25 anys, 
subscriptors, interessats majoritàriament, i per ordre 
de preferència, en informacions de l’ajuntament, actes, 
entrevistes i, en menor grau, opinió i esports. En 
respostes més obertes, els i les participants a l’enquesta 
reclamen més professionalització del mitjà i rebutgen 
les batusses personals en forma d’articles.
   En contrast, el Patronat saluda els 300 números i, 
com a reconeixement, demana que es publiquin el 
noms dels diferents equips que l’han fet possible. El to 
optimista del Patronat no té res a veure amb el clam 
que surt de la redacció.
   El nº 308 té un valor especial. La portada la 
dediquen a l’entrega de premis del Concurs Literari en 
què es fa un sentit homenatge a Salvador Codina, qui 
fou director de la publicació i també el primer director 

de Ràdio Caldes; el personatge clau en la transició per 
aglutinar la diversitat de perfils. A partir d’aquest 
número la inserció de fotos a la portada es va normalit-
zant. En l’edició següent, la Comissió directiva conti-
nua pressionant: «Aquesta podria ser la darrera crida. 
(...) Diuen que els països tenen els governants que es 
mereixen. Parodiant-ho podríem dir que Caldes tindrà 
la premsa que es mereixi».
   Davant la contundència dels editorials, el Patronat 
decideix retribuir la feina del cos de redacció, posant 
punt final, així, al «periodisme d’afició» que va encun-
yar el pioner Josep Rifé. Aquest fet farà augmentar el 
preu del setmanari fins a les 40 pessetes. Alguns redac-
tors, però, després d’acusar el Patronat de deixadesa, 

pleguen. Alhora, n’hi ha que s’hi vinculen de nou, 
com Edilbert Comas, o hi entre un per primer cop, 
com Joaquim Madorell i Mònica Ricart, que posaran 
l’accent en temes culturals. Justament aquell 1984 es 
celebra la primera Setmana del Jovent: una multipro-
posta d’activitats culturals adreçada a l’alumnat de 
l’Institut Manolo Hugué en col·laboració amb entitats 
del poble, entre elles mitjans de comunicació com el 
mateix Setmanari Montbui i Ràdio Caldes.
   El repte principal que la publicació es planteja amb 
l’arribada de 1985 és donar servei informatiu a les 
poblacions veïnes: Palau, Sentmenat i Sant Feliu, amb 

l’esperança que suposi l’empenta definitiva. Recordem 
que Quinze Dies va perseguir el mateix objectiu. El seu 
impulsor, Lluís Parellada, en aquesta època es desvin-
cula del Montbui. Edilbert Comas, qui ja hi acumula 
anys i diferents etapes com a redactor, n’assumeix la 
direcció, i Montserrat Canyameres torna a la redacció. 
Entre les col·laboracions habituals dels vuitanta hi ha les 
de Pepe Beúnza, Camil Torras i l’artista Romà Martí, 
qui en aquell moment és director de Ràdio Caldes.
   L’exclusiva de l’any és el pacte de silenci entre els 
partits del consistori en torn al conflicte de la pedrera 
d’EGRESA. El Setmanari Montbui fa pública la quan-

titat compensatòria a l’empresa a canvi d’aturar la 
seva activitat. Més endavant, la polèmica continua 
quan es donen detalls de la dificultat de la negociació, 
amb un sopar accidentat entre representants de 
l’empresa i de l’ajuntament. Tant és així, que l’alesho-
res alcalde, Miquel Puig (PSC), es veu obligat a 
redactar un comunicat que es publica a portada.
   En paral·lel, el setmanari fa una extensa cobertura 
de la visita de Jordi Pujol, president de la Generalitat.
   Una altra curiositat a destacar és l’extra de Festa 
Major, amb 84 pàgines per primera vegada numerades. 
Tal i com és habitual, s’hi poden llegir articles de gent 

experta en diferents àmbits de Caldes, entrevistes, 
reportatges i la firma d’una col·laboradora destacada 
per la seva gran capacitat expressiva i una llarga fideli-
tat al mitjà: Mª Núria Revetlle. La portada l’ocupa 
l’efemèride del desè aniversari de la mort de Franco.
   El 1986 continua l’escalada de tensió entre la redac-
ció i el Patronat. Malgrat l’aposta per recollir informa-
ció dels pobles veïns i la nova pujada de preu, fins a les 
50 pessetes, les coses no semblen millorar.
   Edilbert Comas dimiteix al desembre i s’acomiada 
amb un escrit al nº 423 on, tot i valorar les novetats 
positives i la bona predisposició de l’equip, adverteix 

que calen canvis tècnics i comercials si realment es 
creu en l’aposta de convertir el setmanari en el mitjà de 
referència ja no només a Caldes. Es pregunta si 
realment el Patronat és conscient de la potencialitat 
que té el Montbui amb aquest nou projecte.
   En l’edició següent, el Patronat, al capdavant del 
qual hi ha Andreu Canals, respon Comas en una dura 
carta on diu que no es pot fer càrrec de les despeses 
que comporta tot plegat i atribueix les demandes a 
rauxes de joventut. Així doncs, la impressió en òfset es 
fa esperar. Aquest no és l’únic entrebanc que ha de 
superar Comas, sinó que també, i arran de les informa-
cions sobre Can Valls, haurà de declarar davant del 
jutge en una querella que els promotors de la urbanit-

zació interposen contra l’ajuntament, al qual acusen de 
fabricar una campanya de premsa amb informacions 
tergiversades, a través del setmanari.
   Les disputes més agres es donen entre els partits, 
bàsicament entre PSC i CiU, que les traslladen a les 
pàgines de la publicació fins que arriben al jutjat de 
pau, on l’assessor de l’ajuntament demana a CiU que 
es retracti d’un article titulat «Cornuts i pagar el 
beure?», referit al conflicte amb EGRESA. Enmig de 
la picabaralla, una altra veu contundent: la de la 
Comissió per la Salvaguarda del Farell, que critica 
fortament aquestes actituds polítiques. Per cert, la 
carpeta EGRESA es tancarà amb una compensació 
de 105 milions de pessetes per part de l’ajuntament a 

l’empresa, a pagar en un termini de cinc anys.
   Aquest també és l’any en què es comença a parlar del 
Centre Cívic i Cultural, de la Gran Sardana de Sentme-
nat, de la viabilitat de la Fira Agrícola i Ramadera, de
la tallada de l’emblemàtic Pi de La Borda, amb 130
anys de vida. D’articles sobre l’entrada a la CEE i, 
especialment, del Referèndum de l’OTAN, sobre el qual 
plouen les col·laboracions contràries a formar-ne part. 
Alguns partits i entitats en faran una intensa campanya.
   La voluntat de prendre el pols dels municipis veïns 
es nota en la cura en l’edició dels continguts, entre els 
quals sempre hi ha informacions que els afecten. Els 
resultats esportius són un bon aliat per a aquest equili-
bri informatiu.
   El 1987 es produeix un nou canvi en el disseny de la 
capçalera. El setmanari substitueix la creació de Joan 
Ausió, que s’hi havia mantingut durant nou anys, per 
un disseny més sobri, en blanc i negre, en què única-
ment apareix la paraula MONTBUI.
   És any d’eleccions municipals. El PSC les torna a 
guanyar, amb un marge molt estret, i Miquel Puig 
mantindrà l’alcaldia gràcies al pacte de govern amb IC.
   L’any 1988 arriba la feminització del Setmanari 
Montbui. Montserrat Canyameres n’assumeix el coman-
dament, incloent-hi les tasques d’administració, i enceta 
una nova etapa en una redacció col·legiada en què és la 
dona més veterana. S’hi aniran incorporant Mercè Solé, 
Maite Bonora, Montse Marès i Mª Núria Revetlle.
   El seu millor record d’aquella època és «haver 
animat a apoderar les noies com a escriptores». Tot i 
la il·lusió, l’etapa de Canyameres tampoc durarà gaire. 
Ella mateixa explica que «la política de partis de finals 
dels vuitanta era molt dura. Les forces hegemòniques, 
PSC i CiU, tenien pugnes estratègiques per la seva 
representació a la premsa».
   Recorda que va dimitir el 1990 arran del tractament
que el setmanari donava a l’assumpte del camp de golf. 
«Jo hi estava en contra. Com a directora, m’agradava 
escriure editorials, i les que vaig escriure sobre el 
camp de golf no van agradar gens». Segons relata, com 
a reacció, hi va haver moviments polítics «soterrats» 

hacemos posible este medio y prefieren que se derrum-
be. Los otros son los que sabiendo de éste y viendo cada 
vez más cerca las Elecciones Municipales, prefieren 
crear un nuevo Consell de Redacció e intentar que 
alguno de los suyos forme parte de dicho nuevo Consell 
con lo que tendrían posibilidades de hacerse suya una 
parcela dentro de la información del Setmanari».
   Són reflexions fetes unes quantes setmanes abans 
de les reivindicades eleccions municipals. El setmanari 
fa un desplegament extraordinari per seguir la cam- 
panya i edita un número especial de 32 pàgines, amb 
un editorial que no escatima un punt d’humor en una 
extrapolació de resultats. Sobre aquella campanya i el 
seu tractament al Montbui, Edilbert Comas recor-

da: «Ningú no sap la feina que va suposar aquell 
número, amb fotografies de cada candidat i el seu 
corresponent perfil. Allò va ser extraordinari. Va ser 
una gran fita per a nosaltres». Les eleccions les 
guanya el PSC, i Miquel Puig és investit alcalde el 19 
d’abril, mig segle després que les forces franquistes 
destituïssin l’últim alcalde democràtic, Josep Tura.
   En aquest mateix número, s’acomiada bona part del 
primer Consell de redacció amb un editorial emocio-
nat, donant pas a noms com Joan Villanueva, Carles 
Montpart o Mª Teresa Baró, entre d’altres. Joan Serrat 
ja és al capdavant de la secció esports. Els diferents 
punts de vista, tensions i la pròpia dinàmica del volun-
tariat fan que en tota l’etapa democràtica l’equip del 
setmanari estigui marcat per cicles de direcció més 
aviat curts. L’entrada als vuitanta n’és un exemple ben 
clar. Joan Agut assumeix el càrrec de director a finals 
de 1979 i s’hi estarà fins al gener de 1982.
   De la seva etapa es recorden encara «Les píndoles 
del Doktor Magnus», redactats breus, irònics, sobre 
aspectes i protagonistes de l’actualitat calderina. Com 
comentàvem en capítols anteriors, queda clar que 
Twitter es va inventar molt abans, almenys a Caldes, a 
jutjar per l’èxit d’aquestes píndoles; les Targes i els 
Diuen que... de l’Esbarjo; o les Miquetes d’El Lleó de 
Caldas. A banda de la ironia, allò que feia especials les 
píndoles era la incògnita al voltant del seu autor, que no 
era un altre que el mateix Joan Agut, segons desvelen 
persones molt pròximes al Montbui d’aquella època.
   El setmanari costa 25 pessetes, té dotze pàgines, 
entre les quals s’hi acostumen a trobar noves seccions 
fixes i amb certa regularitat, com Casa de la vila 
(informacions de l’ajuntament), Gramàtica catalana, 
Pulso político, i els espais de col·laboració que es 
mantenen de l’etapa anterior.
   La Comissió per la Salvaguarda del Farell continua 
molt activa i s’apunta una victòria: la del tancament de 
la pedrera EGRESA. Es creen els diferents consells 
municipals i es parla de promoure un museu etnològic. 
El Centre Democràtic fa pocs mesos que ha reobert i 
és font constant d’informacions pels actes que s’hi
    

Portada del nº 138 del Montbui (AMCMO)



83

celebren. A l’Institut Manolo Hugué és temps de 
protestes per noves implantacions legislatives, i s’orga-
nitza la «Tribuna pública»: un acte obert on l’alcalde ret 
comptes sobre tot allò que li pregunta la ciutadania.
   Al carrer es continuen notant els efectes d’una 
situació global complicada. Augmenten les notícies de 
successos per furts i atracaments lligats al consum de 
drogues. D’altra banda, el setmanari també recull 
opinions enceses respecte a la construcció nacional i la 
llengua catalana.
   En la cara més amable, l’emotiu acte d’homenatge al 
pare Poch, qui tantes pàgines havia omplert fins a 
aquell moment i el naixement de Ràdio Caldes per 
Festa Major d’aquell 1980.
   L’any 1981 el Montbui continua publicant editorials 
amb certa regularitat. No és una secció fixa en la 
trajectòria del setmanari, sinó que depèn de la compo-
sició del Consell de redacció. En aquesta època, 
escriuen sobre temes d’actualitat al municipi, com la 
bona notícia que l’institut Manolo Hugué serà públic o 
el projecte d’urbanització «d’alt estànding» a la Torre 
Nova. El critiquen perquè consideren que hi ha massa 
urbanitzacions, que, entre altres qüestions, perjudi-
quen l’entorn natural del Farell. També li posen el punt 
crític a nous equipaments, com el Parc de l’Estació, que 
s’inaugura al juny sense estar acabat. L’editorial 
ofereix també el punt de vista del mitjà respecte a 
temes d’abast general, com el cop d’Estat del 23 de 
febrer de 1981.
   El seguiment de l’actualitat local els porta algun 
maldecap. En el nº 159 (31/1/1981), informen sobre 
l’operació policial que ha recuperat objectes robats per 
valor de dos milions de pessetes. Publiquen els noms 
dels disset detinguts, cosa que els obliga a justificar-se 
en el número següent, donat que hi ha veïns de la vila 
que responen a alguns d’aquests noms sense tenir res a 
veure amb l’operació.
   Són els temps en què Ràdio Caldes comença
les emissions regulars, i el Montbui s’implica en
la promoció del nou mitjà amb entrevistes als
seus impulsors i la publicació de la programació.

   El fet més impactant i tràgic, no només d’aquell any 
sinó de la història recent de Caldes és l’accident al Molí 
d’en Ral, en què moren sis persones per la inhalació 
dels gasos tòxics acumulats en el soterrani. Montbui 
n’informa al nº 180 (4/7/1981) i en fa el seguiment en 
edicions posteriors. Resulta corprenedor el relat dels 
fets, per com van anar succeint-se les víctimes entre qui 
volia socórrer els qui havien quedat atrapats abans. El 
poble sencer es va concentrar a les portes de l’església 
de Santa Maria per mostrar el seu condol.
   L’octubre s’inaugura el Pavelló de Les Cremades, 
amb la presència destacada del president del Parlament, 
Heribert Barrera, a qui entrevisten. Aquesta inaugura-
ció serveix també per homenatjar la nedadora calderina 
Anna Maria Aiguasanosa, campiona d’Espanya.
   És l’any de la mort de l’arqueòleg Llogari Sala, un 
dels principals estudiosos i protectors de la prehistòria 
de Caldes, a qui s’homenatja durant la Festa Major.
   El nº 200 coincideix amb l’últim de l’any. Celebren 
l’efemèride amb un editorial i amb un extraordinari de 
vint pàgines en paper cartolina al preu de 60 pessetes. 
El titular de portada és: «Cal un museu local del 
patrimoni del Mas Manolo».
   El número següent, el primer de 1982 (9 de gener) 
porta la novetat de la dimissió de Joan Agut. A partir 
de llavors, el consell de redacció funcionarà de forma 
col·legiada.
   1982 és un any de crisi laboral. El nº 203 (23/1) obre 
amb dos titulars il·lustratius: «Els 105 treballadors de 
Tiana, S.A., sense feina» i «La crisi del tèxtil ha 
arribat a Caldes».
   Joan Oller recupera les cròniques des del Brasil, on 
torna un bon grapat d’anys després. També hi ha canvi de 
junta al Centre Democràtic Progressista. Al nº 210 
(13/3/1982), Montbui publica la carta de comiat de la junta 
sortint i una entrevista amb el nou president, Miquel Rifà.
   L’esdeveniment destacat de l’any és la recupera-
ció de la Fira de Caldes, amb la denominació
de Fira Agrícola i Ramadera del Vallès. El
nº 221 (5/6/1982) li dedica quatre pàgines i la
foto de portada. Hi assisteixen 15.000 persones.

   El 19 de juny el Consell de redacció s’acomiada de 
Joan Font, mort als 84 anys. Hi col·laborava amb 
articles d’opinió i cròniques dels anys de la seva joven-
tut. Font havia estat president d’ERC durant la Segona 
República i escrivia al Farell.
   Algunes entrevistes destacades de l’any són les 
que fan als actors José Sazatornil «Saza» i José Luis 
López Vázquez, que participaven en un rodatge a 
Caldes, i als aventurers locals Rafael Tibau, que 
havia participat en la III Volta al Món a Vela, i Josep 
Fontcuberta i Jordi Anglí, que havien format part 
d’una expedició catalana a l’Himàlaia.
   El mes d’octubre hi ha les eleccions generals en què 
el PSOE aconsegueix una victòria històrica, també a 

Caldes. En aquesta mateixa edició hi ha un reportatge 
sobre l’embassament municipal de la pedrera del Remei, 
inaugurat per Festa Major, que, com veurem, no acabarà 
de solucionar els problemes d’abastament d’aigua.
   El 1984 el Montbui estrena noves seccions: la de 
cinema de Josep Checa, la de llengua catalana i llibres 
que fa Carme Aymerich, la d’educació del Grup Àmbit 
Maria Corral i un petit apartat de dades útils amb 
informació de servei. És el moment també de saludar 
una nova publicació: el quinzenal Quinze Dies, al capda-
vant de la qual hi ha Lluís Parellada, qui també estarà 
vinculat a la redacció del setmanari durant un temps.
   És notícia el tancament d‘Indústries Bonastre 
(metal·lúrgia), poc després del de la tèxtil Tiana, així 

com la mort del joier J. Guarch, víctima d’un atraca-
ment, i la del regidor socialista Lluís Artigas. Tornen 
les eleccions al Parlament, amb una gran portada sobre 
la victòria de CiU.
   Coincidint amb el número 300, el setmanari tira 
endavant una enquesta de satisfacció entre els lectors. 
Es tracta d’un número especial (24 pàgines, 75 pesse-
tes), amb un editorial demolidor. Reconeixen la gran 
feina col·lectiva dels vuit darrers anys, però expliquen 
que la situació no és gens afalagadora i que no s’està 
produint el relleu necessari de redactors. Val a dir que 
aquesta és una etapa on a la redacció no hi ha ningú 
vinculat directament al periodisme. Per tant, i vist en 
perspectiva, es fa interessant la següent reflexió:
   «(...) que sigui un mitjà informatiu regit per criteris 
periodístics, àgil, viu i interessant. Un setmanari 
adormit, que es va arrossegant pels mateixos camins 
d’apatia és perfectament inútil. Si entre la població de 
Caldes no poden sorgir nous redactors amb capacitat 
i voluntat per renovar i tirar endavant un autèntic 
informatiu, ens trobem davant una crisi important. 
Calen solucions ràpides i efectives. Fins i tot caldria 
replantejar l’actual sistema de periodisme amateur. O 
potser Caldes no es mereix un setmanari».
   El retorn de l’enquesta conclou que més de la meitat 
dels lectors són homes joves, a l’entorn dels 25 anys, 
subscriptors, interessats majoritàriament, i per ordre 
de preferència, en informacions de l’ajuntament, actes, 
entrevistes i, en menor grau, opinió i esports. En 
respostes més obertes, els i les participants a l’enquesta 
reclamen més professionalització del mitjà i rebutgen 
les batusses personals en forma d’articles.
   En contrast, el Patronat saluda els 300 números i, 
com a reconeixement, demana que es publiquin el 
noms dels diferents equips que l’han fet possible. El to 
optimista del Patronat no té res a veure amb el clam 
que surt de la redacció.
   El nº 308 té un valor especial. La portada la 
dediquen a l’entrega de premis del Concurs Literari en 
què es fa un sentit homenatge a Salvador Codina, qui 
fou director de la publicació i també el primer director 

de Ràdio Caldes; el personatge clau en la transició per 
aglutinar la diversitat de perfils. A partir d’aquest 
número la inserció de fotos a la portada es va normalit-
zant. En l’edició següent, la Comissió directiva conti-
nua pressionant: «Aquesta podria ser la darrera crida. 
(...) Diuen que els països tenen els governants que es 
mereixen. Parodiant-ho podríem dir que Caldes tindrà 
la premsa que es mereixi».
   Davant la contundència dels editorials, el Patronat 
decideix retribuir la feina del cos de redacció, posant 
punt final, així, al «periodisme d’afició» que va encun-
yar el pioner Josep Rifé. Aquest fet farà augmentar el 
preu del setmanari fins a les 40 pessetes. Alguns redac-
tors, però, després d’acusar el Patronat de deixadesa, 

pleguen. Alhora, n’hi ha que s’hi vinculen de nou, 
com Edilbert Comas, o hi entre un per primer cop, 
com Joaquim Madorell i Mònica Ricart, que posaran 
l’accent en temes culturals. Justament aquell 1984 es 
celebra la primera Setmana del Jovent: una multipro-
posta d’activitats culturals adreçada a l’alumnat de 
l’Institut Manolo Hugué en col·laboració amb entitats 
del poble, entre elles mitjans de comunicació com el 
mateix Setmanari Montbui i Ràdio Caldes.
   El repte principal que la publicació es planteja amb 
l’arribada de 1985 és donar servei informatiu a les 
poblacions veïnes: Palau, Sentmenat i Sant Feliu, amb 

l’esperança que suposi l’empenta definitiva. Recordem 
que Quinze Dies va perseguir el mateix objectiu. El seu 
impulsor, Lluís Parellada, en aquesta època es desvin-
cula del Montbui. Edilbert Comas, qui ja hi acumula 
anys i diferents etapes com a redactor, n’assumeix la 
direcció, i Montserrat Canyameres torna a la redacció. 
Entre les col·laboracions habituals dels vuitanta hi ha les 
de Pepe Beúnza, Camil Torras i l’artista Romà Martí, 
qui en aquell moment és director de Ràdio Caldes.
   L’exclusiva de l’any és el pacte de silenci entre els 
partits del consistori en torn al conflicte de la pedrera 
d’EGRESA. El Setmanari Montbui fa pública la quan-

titat compensatòria a l’empresa a canvi d’aturar la 
seva activitat. Més endavant, la polèmica continua 
quan es donen detalls de la dificultat de la negociació, 
amb un sopar accidentat entre representants de 
l’empresa i de l’ajuntament. Tant és així, que l’alesho-
res alcalde, Miquel Puig (PSC), es veu obligat a 
redactar un comunicat que es publica a portada.
   En paral·lel, el setmanari fa una extensa cobertura 
de la visita de Jordi Pujol, president de la Generalitat.
   Una altra curiositat a destacar és l’extra de Festa 
Major, amb 84 pàgines per primera vegada numerades. 
Tal i com és habitual, s’hi poden llegir articles de gent 

experta en diferents àmbits de Caldes, entrevistes, 
reportatges i la firma d’una col·laboradora destacada 
per la seva gran capacitat expressiva i una llarga fideli-
tat al mitjà: Mª Núria Revetlle. La portada l’ocupa 
l’efemèride del desè aniversari de la mort de Franco.
   El 1986 continua l’escalada de tensió entre la redac-
ció i el Patronat. Malgrat l’aposta per recollir informa-
ció dels pobles veïns i la nova pujada de preu, fins a les 
50 pessetes, les coses no semblen millorar.
   Edilbert Comas dimiteix al desembre i s’acomiada 
amb un escrit al nº 423 on, tot i valorar les novetats 
positives i la bona predisposició de l’equip, adverteix 

que calen canvis tècnics i comercials si realment es 
creu en l’aposta de convertir el setmanari en el mitjà de 
referència ja no només a Caldes. Es pregunta si 
realment el Patronat és conscient de la potencialitat 
que té el Montbui amb aquest nou projecte.
   En l’edició següent, el Patronat, al capdavant del 
qual hi ha Andreu Canals, respon Comas en una dura 
carta on diu que no es pot fer càrrec de les despeses 
que comporta tot plegat i atribueix les demandes a 
rauxes de joventut. Així doncs, la impressió en òfset es 
fa esperar. Aquest no és l’únic entrebanc que ha de 
superar Comas, sinó que també, i arran de les informa-
cions sobre Can Valls, haurà de declarar davant del 
jutge en una querella que els promotors de la urbanit-

zació interposen contra l’ajuntament, al qual acusen de 
fabricar una campanya de premsa amb informacions 
tergiversades, a través del setmanari.
   Les disputes més agres es donen entre els partits, 
bàsicament entre PSC i CiU, que les traslladen a les 
pàgines de la publicació fins que arriben al jutjat de 
pau, on l’assessor de l’ajuntament demana a CiU que 
es retracti d’un article titulat «Cornuts i pagar el 
beure?», referit al conflicte amb EGRESA. Enmig de 
la picabaralla, una altra veu contundent: la de la 
Comissió per la Salvaguarda del Farell, que critica 
fortament aquestes actituds polítiques. Per cert, la 
carpeta EGRESA es tancarà amb una compensació 
de 105 milions de pessetes per part de l’ajuntament a 

l’empresa, a pagar en un termini de cinc anys.
   Aquest també és l’any en què es comença a parlar del 
Centre Cívic i Cultural, de la Gran Sardana de Sentme-
nat, de la viabilitat de la Fira Agrícola i Ramadera, de
la tallada de l’emblemàtic Pi de La Borda, amb 130
anys de vida. D’articles sobre l’entrada a la CEE i, 
especialment, del Referèndum de l’OTAN, sobre el qual 
plouen les col·laboracions contràries a formar-ne part. 
Alguns partits i entitats en faran una intensa campanya.
   La voluntat de prendre el pols dels municipis veïns 
es nota en la cura en l’edició dels continguts, entre els 
quals sempre hi ha informacions que els afecten. Els 
resultats esportius són un bon aliat per a aquest equili-
bri informatiu.
   El 1987 es produeix un nou canvi en el disseny de la 
capçalera. El setmanari substitueix la creació de Joan 
Ausió, que s’hi havia mantingut durant nou anys, per 
un disseny més sobri, en blanc i negre, en què única-
ment apareix la paraula MONTBUI.
   És any d’eleccions municipals. El PSC les torna a 
guanyar, amb un marge molt estret, i Miquel Puig 
mantindrà l’alcaldia gràcies al pacte de govern amb IC.
   L’any 1988 arriba la feminització del Setmanari 
Montbui. Montserrat Canyameres n’assumeix el coman-
dament, incloent-hi les tasques d’administració, i enceta 
una nova etapa en una redacció col·legiada en què és la 
dona més veterana. S’hi aniran incorporant Mercè Solé, 
Maite Bonora, Montse Marès i Mª Núria Revetlle.
   El seu millor record d’aquella època és «haver 
animat a apoderar les noies com a escriptores». Tot i 
la il·lusió, l’etapa de Canyameres tampoc durarà gaire. 
Ella mateixa explica que «la política de partis de finals 
dels vuitanta era molt dura. Les forces hegemòniques, 
PSC i CiU, tenien pugnes estratègiques per la seva 
representació a la premsa».
   Recorda que va dimitir el 1990 arran del tractament
que el setmanari donava a l’assumpte del camp de golf. 
«Jo hi estava en contra. Com a directora, m’agradava 
escriure editorials, i les que vaig escriure sobre el 
camp de golf no van agradar gens». Segons relata, com 
a reacció, hi va haver moviments polítics «soterrats» 
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celebren. A l’Institut Manolo Hugué és temps de 
protestes per noves implantacions legislatives, i s’orga-
nitza la «Tribuna pública»: un acte obert on l’alcalde ret 
comptes sobre tot allò que li pregunta la ciutadania.
   Al carrer es continuen notant els efectes d’una 
situació global complicada. Augmenten les notícies de 
successos per furts i atracaments lligats al consum de 
drogues. D’altra banda, el setmanari també recull 
opinions enceses respecte a la construcció nacional i la 
llengua catalana.
   En la cara més amable, l’emotiu acte d’homenatge al 
pare Poch, qui tantes pàgines havia omplert fins a 
aquell moment i el naixement de Ràdio Caldes per 
Festa Major d’aquell 1980.
   L’any 1981 el Montbui continua publicant editorials 
amb certa regularitat. No és una secció fixa en la 
trajectòria del setmanari, sinó que depèn de la compo-
sició del Consell de redacció. En aquesta època, 
escriuen sobre temes d’actualitat al municipi, com la 
bona notícia que l’institut Manolo Hugué serà públic o 
el projecte d’urbanització «d’alt estànding» a la Torre 
Nova. El critiquen perquè consideren que hi ha massa 
urbanitzacions, que, entre altres qüestions, perjudi-
quen l’entorn natural del Farell. També li posen el punt 
crític a nous equipaments, com el Parc de l’Estació, que 
s’inaugura al juny sense estar acabat. L’editorial 
ofereix també el punt de vista del mitjà respecte a 
temes d’abast general, com el cop d’Estat del 23 de 
febrer de 1981.
   El seguiment de l’actualitat local els porta algun 
maldecap. En el nº 159 (31/1/1981), informen sobre 
l’operació policial que ha recuperat objectes robats per 
valor de dos milions de pessetes. Publiquen els noms 
dels disset detinguts, cosa que els obliga a justificar-se 
en el número següent, donat que hi ha veïns de la vila 
que responen a alguns d’aquests noms sense tenir res a 
veure amb l’operació.
   Són els temps en què Ràdio Caldes comença
les emissions regulars, i el Montbui s’implica en
la promoció del nou mitjà amb entrevistes als
seus impulsors i la publicació de la programació.

   El fet més impactant i tràgic, no només d’aquell any 
sinó de la història recent de Caldes és l’accident al Molí 
d’en Ral, en què moren sis persones per la inhalació 
dels gasos tòxics acumulats en el soterrani. Montbui 
n’informa al nº 180 (4/7/1981) i en fa el seguiment en 
edicions posteriors. Resulta corprenedor el relat dels 
fets, per com van anar succeint-se les víctimes entre qui 
volia socórrer els qui havien quedat atrapats abans. El 
poble sencer es va concentrar a les portes de l’església 
de Santa Maria per mostrar el seu condol.
   L’octubre s’inaugura el Pavelló de Les Cremades, 
amb la presència destacada del president del Parlament, 
Heribert Barrera, a qui entrevisten. Aquesta inaugura-
ció serveix també per homenatjar la nedadora calderina 
Anna Maria Aiguasanosa, campiona d’Espanya.
   És l’any de la mort de l’arqueòleg Llogari Sala, un 
dels principals estudiosos i protectors de la prehistòria 
de Caldes, a qui s’homenatja durant la Festa Major.
   El nº 200 coincideix amb l’últim de l’any. Celebren 
l’efemèride amb un editorial i amb un extraordinari de 
vint pàgines en paper cartolina al preu de 60 pessetes. 
El titular de portada és: «Cal un museu local del 
patrimoni del Mas Manolo».
   El número següent, el primer de 1982 (9 de gener) 
porta la novetat de la dimissió de Joan Agut. A partir 
de llavors, el consell de redacció funcionarà de forma 
col·legiada.
   1982 és un any de crisi laboral. El nº 203 (23/1) obre 
amb dos titulars il·lustratius: «Els 105 treballadors de 
Tiana, S.A., sense feina» i «La crisi del tèxtil ha 
arribat a Caldes».
   Joan Oller recupera les cròniques des del Brasil, on 
torna un bon grapat d’anys després. També hi ha canvi de 
junta al Centre Democràtic Progressista. Al nº 210 
(13/3/1982), Montbui publica la carta de comiat de la junta 
sortint i una entrevista amb el nou president, Miquel Rifà.
   L’esdeveniment destacat de l’any és la recupera-
ció de la Fira de Caldes, amb la denominació
de Fira Agrícola i Ramadera del Vallès. El
nº 221 (5/6/1982) li dedica quatre pàgines i la
foto de portada. Hi assisteixen 15.000 persones.

   El 19 de juny el Consell de redacció s’acomiada de 
Joan Font, mort als 84 anys. Hi col·laborava amb 
articles d’opinió i cròniques dels anys de la seva joven-
tut. Font havia estat president d’ERC durant la Segona 
República i escrivia al Farell.
   Algunes entrevistes destacades de l’any són les 
que fan als actors José Sazatornil «Saza» i José Luis 
López Vázquez, que participaven en un rodatge a 
Caldes, i als aventurers locals Rafael Tibau, que 
havia participat en la III Volta al Món a Vela, i Josep 
Fontcuberta i Jordi Anglí, que havien format part 
d’una expedició catalana a l’Himàlaia.
   El mes d’octubre hi ha les eleccions generals en què 
el PSOE aconsegueix una victòria històrica, també a 

Caldes. En aquesta mateixa edició hi ha un reportatge 
sobre l’embassament municipal de la pedrera del Remei, 
inaugurat per Festa Major, que, com veurem, no acabarà 
de solucionar els problemes d’abastament d’aigua.
   El 1984 el Montbui estrena noves seccions: la de 
cinema de Josep Checa, la de llengua catalana i llibres 
que fa Carme Aymerich, la d’educació del Grup Àmbit 
Maria Corral i un petit apartat de dades útils amb 
informació de servei. És el moment també de saludar 
una nova publicació: el quinzenal Quinze Dies, al capda-
vant de la qual hi ha Lluís Parellada, qui també estarà 
vinculat a la redacció del setmanari durant un temps.
   És notícia el tancament d‘Indústries Bonastre 
(metal·lúrgia), poc després del de la tèxtil Tiana, així 

com la mort del joier J. Guarch, víctima d’un atraca-
ment, i la del regidor socialista Lluís Artigas. Tornen 
les eleccions al Parlament, amb una gran portada sobre 
la victòria de CiU.
   Coincidint amb el número 300, el setmanari tira 
endavant una enquesta de satisfacció entre els lectors. 
Es tracta d’un número especial (24 pàgines, 75 pesse-
tes), amb un editorial demolidor. Reconeixen la gran 
feina col·lectiva dels vuit darrers anys, però expliquen 
que la situació no és gens afalagadora i que no s’està 
produint el relleu necessari de redactors. Val a dir que 
aquesta és una etapa on a la redacció no hi ha ningú 
vinculat directament al periodisme. Per tant, i vist en 
perspectiva, es fa interessant la següent reflexió:
   «(...) que sigui un mitjà informatiu regit per criteris 
periodístics, àgil, viu i interessant. Un setmanari 
adormit, que es va arrossegant pels mateixos camins 
d’apatia és perfectament inútil. Si entre la població de 
Caldes no poden sorgir nous redactors amb capacitat 
i voluntat per renovar i tirar endavant un autèntic 
informatiu, ens trobem davant una crisi important. 
Calen solucions ràpides i efectives. Fins i tot caldria 
replantejar l’actual sistema de periodisme amateur. O 
potser Caldes no es mereix un setmanari».
   El retorn de l’enquesta conclou que més de la meitat 
dels lectors són homes joves, a l’entorn dels 25 anys, 
subscriptors, interessats majoritàriament, i per ordre 
de preferència, en informacions de l’ajuntament, actes, 
entrevistes i, en menor grau, opinió i esports. En 
respostes més obertes, els i les participants a l’enquesta 
reclamen més professionalització del mitjà i rebutgen 
les batusses personals en forma d’articles.
   En contrast, el Patronat saluda els 300 números i, 
com a reconeixement, demana que es publiquin el 
noms dels diferents equips que l’han fet possible. El to 
optimista del Patronat no té res a veure amb el clam 
que surt de la redacció.
   El nº 308 té un valor especial. La portada la 
dediquen a l’entrega de premis del Concurs Literari en 
què es fa un sentit homenatge a Salvador Codina, qui 
fou director de la publicació i també el primer director 

de Ràdio Caldes; el personatge clau en la transició per 
aglutinar la diversitat de perfils. A partir d’aquest 
número la inserció de fotos a la portada es va normalit-
zant. En l’edició següent, la Comissió directiva conti-
nua pressionant: «Aquesta podria ser la darrera crida. 
(...) Diuen que els països tenen els governants que es 
mereixen. Parodiant-ho podríem dir que Caldes tindrà 
la premsa que es mereixi».
   Davant la contundència dels editorials, el Patronat 
decideix retribuir la feina del cos de redacció, posant 
punt final, així, al «periodisme d’afició» que va encun-
yar el pioner Josep Rifé. Aquest fet farà augmentar el 
preu del setmanari fins a les 40 pessetes. Alguns redac-
tors, però, després d’acusar el Patronat de deixadesa, 

pleguen. Alhora, n’hi ha que s’hi vinculen de nou, 
com Edilbert Comas, o hi entre un per primer cop, 
com Joaquim Madorell i Mònica Ricart, que posaran 
l’accent en temes culturals. Justament aquell 1984 es 
celebra la primera Setmana del Jovent: una multipro-
posta d’activitats culturals adreçada a l’alumnat de 
l’Institut Manolo Hugué en col·laboració amb entitats 
del poble, entre elles mitjans de comunicació com el 
mateix Setmanari Montbui i Ràdio Caldes.
   El repte principal que la publicació es planteja amb 
l’arribada de 1985 és donar servei informatiu a les 
poblacions veïnes: Palau, Sentmenat i Sant Feliu, amb 

l’esperança que suposi l’empenta definitiva. Recordem 
que Quinze Dies va perseguir el mateix objectiu. El seu 
impulsor, Lluís Parellada, en aquesta època es desvin-
cula del Montbui. Edilbert Comas, qui ja hi acumula 
anys i diferents etapes com a redactor, n’assumeix la 
direcció, i Montserrat Canyameres torna a la redacció. 
Entre les col·laboracions habituals dels vuitanta hi ha les 
de Pepe Beúnza, Camil Torras i l’artista Romà Martí, 
qui en aquell moment és director de Ràdio Caldes.
   L’exclusiva de l’any és el pacte de silenci entre els 
partits del consistori en torn al conflicte de la pedrera 
d’EGRESA. El Setmanari Montbui fa pública la quan-

titat compensatòria a l’empresa a canvi d’aturar la 
seva activitat. Més endavant, la polèmica continua 
quan es donen detalls de la dificultat de la negociació, 
amb un sopar accidentat entre representants de 
l’empresa i de l’ajuntament. Tant és així, que l’alesho-
res alcalde, Miquel Puig (PSC), es veu obligat a 
redactar un comunicat que es publica a portada.
   En paral·lel, el setmanari fa una extensa cobertura 
de la visita de Jordi Pujol, president de la Generalitat.
   Una altra curiositat a destacar és l’extra de Festa 
Major, amb 84 pàgines per primera vegada numerades. 
Tal i com és habitual, s’hi poden llegir articles de gent 

experta en diferents àmbits de Caldes, entrevistes, 
reportatges i la firma d’una col·laboradora destacada 
per la seva gran capacitat expressiva i una llarga fideli-
tat al mitjà: Mª Núria Revetlle. La portada l’ocupa 
l’efemèride del desè aniversari de la mort de Franco.
   El 1986 continua l’escalada de tensió entre la redac-
ció i el Patronat. Malgrat l’aposta per recollir informa-
ció dels pobles veïns i la nova pujada de preu, fins a les 
50 pessetes, les coses no semblen millorar.
   Edilbert Comas dimiteix al desembre i s’acomiada 
amb un escrit al nº 423 on, tot i valorar les novetats 
positives i la bona predisposició de l’equip, adverteix 

que calen canvis tècnics i comercials si realment es 
creu en l’aposta de convertir el setmanari en el mitjà de 
referència ja no només a Caldes. Es pregunta si 
realment el Patronat és conscient de la potencialitat 
que té el Montbui amb aquest nou projecte.
   En l’edició següent, el Patronat, al capdavant del 
qual hi ha Andreu Canals, respon Comas en una dura 
carta on diu que no es pot fer càrrec de les despeses 
que comporta tot plegat i atribueix les demandes a 
rauxes de joventut. Així doncs, la impressió en òfset es 
fa esperar. Aquest no és l’únic entrebanc que ha de 
superar Comas, sinó que també, i arran de les informa-
cions sobre Can Valls, haurà de declarar davant del 
jutge en una querella que els promotors de la urbanit-

zació interposen contra l’ajuntament, al qual acusen de 
fabricar una campanya de premsa amb informacions 
tergiversades, a través del setmanari.
   Les disputes més agres es donen entre els partits, 
bàsicament entre PSC i CiU, que les traslladen a les 
pàgines de la publicació fins que arriben al jutjat de 
pau, on l’assessor de l’ajuntament demana a CiU que 
es retracti d’un article titulat «Cornuts i pagar el 
beure?», referit al conflicte amb EGRESA. Enmig de 
la picabaralla, una altra veu contundent: la de la 
Comissió per la Salvaguarda del Farell, que critica 
fortament aquestes actituds polítiques. Per cert, la 
carpeta EGRESA es tancarà amb una compensació 
de 105 milions de pessetes per part de l’ajuntament a 

l’empresa, a pagar en un termini de cinc anys.
   Aquest també és l’any en què es comença a parlar del 
Centre Cívic i Cultural, de la Gran Sardana de Sentme-
nat, de la viabilitat de la Fira Agrícola i Ramadera, de
la tallada de l’emblemàtic Pi de La Borda, amb 130
anys de vida. D’articles sobre l’entrada a la CEE i, 
especialment, del Referèndum de l’OTAN, sobre el qual 
plouen les col·laboracions contràries a formar-ne part. 
Alguns partits i entitats en faran una intensa campanya.
   La voluntat de prendre el pols dels municipis veïns 
es nota en la cura en l’edició dels continguts, entre els 
quals sempre hi ha informacions que els afecten. Els 
resultats esportius són un bon aliat per a aquest equili-
bri informatiu.
   El 1987 es produeix un nou canvi en el disseny de la 
capçalera. El setmanari substitueix la creació de Joan 
Ausió, que s’hi havia mantingut durant nou anys, per 
un disseny més sobri, en blanc i negre, en què única-
ment apareix la paraula MONTBUI.
   És any d’eleccions municipals. El PSC les torna a 
guanyar, amb un marge molt estret, i Miquel Puig 
mantindrà l’alcaldia gràcies al pacte de govern amb IC.
   L’any 1988 arriba la feminització del Setmanari 
Montbui. Montserrat Canyameres n’assumeix el coman-
dament, incloent-hi les tasques d’administració, i enceta 
una nova etapa en una redacció col·legiada en què és la 
dona més veterana. S’hi aniran incorporant Mercè Solé, 
Maite Bonora, Montse Marès i Mª Núria Revetlle.
   El seu millor record d’aquella època és «haver 
animat a apoderar les noies com a escriptores». Tot i 
la il·lusió, l’etapa de Canyameres tampoc durarà gaire. 
Ella mateixa explica que «la política de partis de finals 
dels vuitanta era molt dura. Les forces hegemòniques, 
PSC i CiU, tenien pugnes estratègiques per la seva 
representació a la premsa».
   Recorda que va dimitir el 1990 arran del tractament
que el setmanari donava a l’assumpte del camp de golf. 
«Jo hi estava en contra. Com a directora, m’agradava 
escriure editorials, i les que vaig escriure sobre el 
camp de golf no van agradar gens». Segons relata, com 
a reacció, hi va haver moviments polítics «soterrats» 
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celebren. A l’Institut Manolo Hugué és temps de 
protestes per noves implantacions legislatives, i s’orga-
nitza la «Tribuna pública»: un acte obert on l’alcalde ret 
comptes sobre tot allò que li pregunta la ciutadania.
   Al carrer es continuen notant els efectes d’una 
situació global complicada. Augmenten les notícies de 
successos per furts i atracaments lligats al consum de 
drogues. D’altra banda, el setmanari també recull 
opinions enceses respecte a la construcció nacional i la 
llengua catalana.
   En la cara més amable, l’emotiu acte d’homenatge al 
pare Poch, qui tantes pàgines havia omplert fins a 
aquell moment i el naixement de Ràdio Caldes per 
Festa Major d’aquell 1980.
   L’any 1981 el Montbui continua publicant editorials 
amb certa regularitat. No és una secció fixa en la 
trajectòria del setmanari, sinó que depèn de la compo-
sició del Consell de redacció. En aquesta època, 
escriuen sobre temes d’actualitat al municipi, com la 
bona notícia que l’institut Manolo Hugué serà públic o 
el projecte d’urbanització «d’alt estànding» a la Torre 
Nova. El critiquen perquè consideren que hi ha massa 
urbanitzacions, que, entre altres qüestions, perjudi-
quen l’entorn natural del Farell. També li posen el punt 
crític a nous equipaments, com el Parc de l’Estació, que 
s’inaugura al juny sense estar acabat. L’editorial 
ofereix també el punt de vista del mitjà respecte a 
temes d’abast general, com el cop d’Estat del 23 de 
febrer de 1981.
   El seguiment de l’actualitat local els porta algun 
maldecap. En el nº 159 (31/1/1981), informen sobre 
l’operació policial que ha recuperat objectes robats per 
valor de dos milions de pessetes. Publiquen els noms 
dels disset detinguts, cosa que els obliga a justificar-se 
en el número següent, donat que hi ha veïns de la vila 
que responen a alguns d’aquests noms sense tenir res a 
veure amb l’operació.
   Són els temps en què Ràdio Caldes comença
les emissions regulars, i el Montbui s’implica en
la promoció del nou mitjà amb entrevistes als
seus impulsors i la publicació de la programació.

   El fet més impactant i tràgic, no només d’aquell any 
sinó de la història recent de Caldes és l’accident al Molí 
d’en Ral, en què moren sis persones per la inhalació 
dels gasos tòxics acumulats en el soterrani. Montbui 
n’informa al nº 180 (4/7/1981) i en fa el seguiment en 
edicions posteriors. Resulta corprenedor el relat dels 
fets, per com van anar succeint-se les víctimes entre qui 
volia socórrer els qui havien quedat atrapats abans. El 
poble sencer es va concentrar a les portes de l’església 
de Santa Maria per mostrar el seu condol.
   L’octubre s’inaugura el Pavelló de Les Cremades, 
amb la presència destacada del president del Parlament, 
Heribert Barrera, a qui entrevisten. Aquesta inaugura-
ció serveix també per homenatjar la nedadora calderina 
Anna Maria Aiguasanosa, campiona d’Espanya.
   És l’any de la mort de l’arqueòleg Llogari Sala, un 
dels principals estudiosos i protectors de la prehistòria 
de Caldes, a qui s’homenatja durant la Festa Major.
   El nº 200 coincideix amb l’últim de l’any. Celebren 
l’efemèride amb un editorial i amb un extraordinari de 
vint pàgines en paper cartolina al preu de 60 pessetes. 
El titular de portada és: «Cal un museu local del 
patrimoni del Mas Manolo».
   El número següent, el primer de 1982 (9 de gener) 
porta la novetat de la dimissió de Joan Agut. A partir 
de llavors, el consell de redacció funcionarà de forma 
col·legiada.
   1982 és un any de crisi laboral. El nº 203 (23/1) obre 
amb dos titulars il·lustratius: «Els 105 treballadors de 
Tiana, S.A., sense feina» i «La crisi del tèxtil ha 
arribat a Caldes».
   Joan Oller recupera les cròniques des del Brasil, on 
torna un bon grapat d’anys després. També hi ha canvi de 
junta al Centre Democràtic Progressista. Al nº 210 
(13/3/1982), Montbui publica la carta de comiat de la junta 
sortint i una entrevista amb el nou president, Miquel Rifà.
   L’esdeveniment destacat de l’any és la recupera-
ció de la Fira de Caldes, amb la denominació
de Fira Agrícola i Ramadera del Vallès. El
nº 221 (5/6/1982) li dedica quatre pàgines i la
foto de portada. Hi assisteixen 15.000 persones.

   El 19 de juny el Consell de redacció s’acomiada de 
Joan Font, mort als 84 anys. Hi col·laborava amb 
articles d’opinió i cròniques dels anys de la seva joven-
tut. Font havia estat president d’ERC durant la Segona 
República i escrivia al Farell.
   Algunes entrevistes destacades de l’any són les 
que fan als actors José Sazatornil «Saza» i José Luis 
López Vázquez, que participaven en un rodatge a 
Caldes, i als aventurers locals Rafael Tibau, que 
havia participat en la III Volta al Món a Vela, i Josep 
Fontcuberta i Jordi Anglí, que havien format part 
d’una expedició catalana a l’Himàlaia.
   El mes d’octubre hi ha les eleccions generals en què 
el PSOE aconsegueix una victòria històrica, també a 

Caldes. En aquesta mateixa edició hi ha un reportatge 
sobre l’embassament municipal de la pedrera del Remei, 
inaugurat per Festa Major, que, com veurem, no acabarà 
de solucionar els problemes d’abastament d’aigua.
   El 1984 el Montbui estrena noves seccions: la de 
cinema de Josep Checa, la de llengua catalana i llibres 
que fa Carme Aymerich, la d’educació del Grup Àmbit 
Maria Corral i un petit apartat de dades útils amb 
informació de servei. És el moment també de saludar 
una nova publicació: el quinzenal Quinze Dies, al capda-
vant de la qual hi ha Lluís Parellada, qui també estarà 
vinculat a la redacció del setmanari durant un temps.
   És notícia el tancament d‘Indústries Bonastre 
(metal·lúrgia), poc després del de la tèxtil Tiana, així 

com la mort del joier J. Guarch, víctima d’un atraca-
ment, i la del regidor socialista Lluís Artigas. Tornen 
les eleccions al Parlament, amb una gran portada sobre 
la victòria de CiU.
   Coincidint amb el número 300, el setmanari tira 
endavant una enquesta de satisfacció entre els lectors. 
Es tracta d’un número especial (24 pàgines, 75 pesse-
tes), amb un editorial demolidor. Reconeixen la gran 
feina col·lectiva dels vuit darrers anys, però expliquen 
que la situació no és gens afalagadora i que no s’està 
produint el relleu necessari de redactors. Val a dir que 
aquesta és una etapa on a la redacció no hi ha ningú 
vinculat directament al periodisme. Per tant, i vist en 
perspectiva, es fa interessant la següent reflexió:
   «(...) que sigui un mitjà informatiu regit per criteris 
periodístics, àgil, viu i interessant. Un setmanari 
adormit, que es va arrossegant pels mateixos camins 
d’apatia és perfectament inútil. Si entre la població de 
Caldes no poden sorgir nous redactors amb capacitat 
i voluntat per renovar i tirar endavant un autèntic 
informatiu, ens trobem davant una crisi important. 
Calen solucions ràpides i efectives. Fins i tot caldria 
replantejar l’actual sistema de periodisme amateur. O 
potser Caldes no es mereix un setmanari».
   El retorn de l’enquesta conclou que més de la meitat 
dels lectors són homes joves, a l’entorn dels 25 anys, 
subscriptors, interessats majoritàriament, i per ordre 
de preferència, en informacions de l’ajuntament, actes, 
entrevistes i, en menor grau, opinió i esports. En 
respostes més obertes, els i les participants a l’enquesta 
reclamen més professionalització del mitjà i rebutgen 
les batusses personals en forma d’articles.
   En contrast, el Patronat saluda els 300 números i, 
com a reconeixement, demana que es publiquin el 
noms dels diferents equips que l’han fet possible. El to 
optimista del Patronat no té res a veure amb el clam 
que surt de la redacció.
   El nº 308 té un valor especial. La portada la 
dediquen a l’entrega de premis del Concurs Literari en 
què es fa un sentit homenatge a Salvador Codina, qui 
fou director de la publicació i també el primer director 

de Ràdio Caldes; el personatge clau en la transició per 
aglutinar la diversitat de perfils. A partir d’aquest 
número la inserció de fotos a la portada es va normalit-
zant. En l’edició següent, la Comissió directiva conti-
nua pressionant: «Aquesta podria ser la darrera crida. 
(...) Diuen que els països tenen els governants que es 
mereixen. Parodiant-ho podríem dir que Caldes tindrà 
la premsa que es mereixi».
   Davant la contundència dels editorials, el Patronat 
decideix retribuir la feina del cos de redacció, posant 
punt final, així, al «periodisme d’afició» que va encun-
yar el pioner Josep Rifé. Aquest fet farà augmentar el 
preu del setmanari fins a les 40 pessetes. Alguns redac-
tors, però, després d’acusar el Patronat de deixadesa, 

pleguen. Alhora, n’hi ha que s’hi vinculen de nou, 
com Edilbert Comas, o hi entre un per primer cop, 
com Joaquim Madorell i Mònica Ricart, que posaran 
l’accent en temes culturals. Justament aquell 1984 es 
celebra la primera Setmana del Jovent: una multipro-
posta d’activitats culturals adreçada a l’alumnat de 
l’Institut Manolo Hugué en col·laboració amb entitats 
del poble, entre elles mitjans de comunicació com el 
mateix Setmanari Montbui i Ràdio Caldes.
   El repte principal que la publicació es planteja amb 
l’arribada de 1985 és donar servei informatiu a les 
poblacions veïnes: Palau, Sentmenat i Sant Feliu, amb 

l’esperança que suposi l’empenta definitiva. Recordem 
que Quinze Dies va perseguir el mateix objectiu. El seu 
impulsor, Lluís Parellada, en aquesta època es desvin-
cula del Montbui. Edilbert Comas, qui ja hi acumula 
anys i diferents etapes com a redactor, n’assumeix la 
direcció, i Montserrat Canyameres torna a la redacció. 
Entre les col·laboracions habituals dels vuitanta hi ha les 
de Pepe Beúnza, Camil Torras i l’artista Romà Martí, 
qui en aquell moment és director de Ràdio Caldes.
   L’exclusiva de l’any és el pacte de silenci entre els 
partits del consistori en torn al conflicte de la pedrera 
d’EGRESA. El Setmanari Montbui fa pública la quan-

titat compensatòria a l’empresa a canvi d’aturar la 
seva activitat. Més endavant, la polèmica continua 
quan es donen detalls de la dificultat de la negociació, 
amb un sopar accidentat entre representants de 
l’empresa i de l’ajuntament. Tant és així, que l’alesho-
res alcalde, Miquel Puig (PSC), es veu obligat a 
redactar un comunicat que es publica a portada.
   En paral·lel, el setmanari fa una extensa cobertura 
de la visita de Jordi Pujol, president de la Generalitat.
   Una altra curiositat a destacar és l’extra de Festa 
Major, amb 84 pàgines per primera vegada numerades. 
Tal i com és habitual, s’hi poden llegir articles de gent 

experta en diferents àmbits de Caldes, entrevistes, 
reportatges i la firma d’una col·laboradora destacada 
per la seva gran capacitat expressiva i una llarga fideli-
tat al mitjà: Mª Núria Revetlle. La portada l’ocupa 
l’efemèride del desè aniversari de la mort de Franco.
   El 1986 continua l’escalada de tensió entre la redac-
ció i el Patronat. Malgrat l’aposta per recollir informa-
ció dels pobles veïns i la nova pujada de preu, fins a les 
50 pessetes, les coses no semblen millorar.
   Edilbert Comas dimiteix al desembre i s’acomiada 
amb un escrit al nº 423 on, tot i valorar les novetats 
positives i la bona predisposició de l’equip, adverteix 

que calen canvis tècnics i comercials si realment es 
creu en l’aposta de convertir el setmanari en el mitjà de 
referència ja no només a Caldes. Es pregunta si 
realment el Patronat és conscient de la potencialitat 
que té el Montbui amb aquest nou projecte.
   En l’edició següent, el Patronat, al capdavant del 
qual hi ha Andreu Canals, respon Comas en una dura 
carta on diu que no es pot fer càrrec de les despeses 
que comporta tot plegat i atribueix les demandes a 
rauxes de joventut. Així doncs, la impressió en òfset es 
fa esperar. Aquest no és l’únic entrebanc que ha de 
superar Comas, sinó que també, i arran de les informa-
cions sobre Can Valls, haurà de declarar davant del 
jutge en una querella que els promotors de la urbanit-

zació interposen contra l’ajuntament, al qual acusen de 
fabricar una campanya de premsa amb informacions 
tergiversades, a través del setmanari.
   Les disputes més agres es donen entre els partits, 
bàsicament entre PSC i CiU, que les traslladen a les 
pàgines de la publicació fins que arriben al jutjat de 
pau, on l’assessor de l’ajuntament demana a CiU que 
es retracti d’un article titulat «Cornuts i pagar el 
beure?», referit al conflicte amb EGRESA. Enmig de 
la picabaralla, una altra veu contundent: la de la 
Comissió per la Salvaguarda del Farell, que critica 
fortament aquestes actituds polítiques. Per cert, la 
carpeta EGRESA es tancarà amb una compensació 
de 105 milions de pessetes per part de l’ajuntament a 

l’empresa, a pagar en un termini de cinc anys.
   Aquest també és l’any en què es comença a parlar del 
Centre Cívic i Cultural, de la Gran Sardana de Sentme-
nat, de la viabilitat de la Fira Agrícola i Ramadera, de
la tallada de l’emblemàtic Pi de La Borda, amb 130
anys de vida. D’articles sobre l’entrada a la CEE i, 
especialment, del Referèndum de l’OTAN, sobre el qual 
plouen les col·laboracions contràries a formar-ne part. 
Alguns partits i entitats en faran una intensa campanya.
   La voluntat de prendre el pols dels municipis veïns 
es nota en la cura en l’edició dels continguts, entre els 
quals sempre hi ha informacions que els afecten. Els 
resultats esportius són un bon aliat per a aquest equili-
bri informatiu.
   El 1987 es produeix un nou canvi en el disseny de la 
capçalera. El setmanari substitueix la creació de Joan 
Ausió, que s’hi havia mantingut durant nou anys, per 
un disseny més sobri, en blanc i negre, en què única-
ment apareix la paraula MONTBUI.
   És any d’eleccions municipals. El PSC les torna a 
guanyar, amb un marge molt estret, i Miquel Puig 
mantindrà l’alcaldia gràcies al pacte de govern amb IC.
   L’any 1988 arriba la feminització del Setmanari 
Montbui. Montserrat Canyameres n’assumeix el coman-
dament, incloent-hi les tasques d’administració, i enceta 
una nova etapa en una redacció col·legiada en què és la 
dona més veterana. S’hi aniran incorporant Mercè Solé, 
Maite Bonora, Montse Marès i Mª Núria Revetlle.
   El seu millor record d’aquella època és «haver 
animat a apoderar les noies com a escriptores». Tot i 
la il·lusió, l’etapa de Canyameres tampoc durarà gaire. 
Ella mateixa explica que «la política de partis de finals 
dels vuitanta era molt dura. Les forces hegemòniques, 
PSC i CiU, tenien pugnes estratègiques per la seva 
representació a la premsa».
   Recorda que va dimitir el 1990 arran del tractament
que el setmanari donava a l’assumpte del camp de golf. 
«Jo hi estava en contra. Com a directora, m’agradava 
escriure editorials, i les que vaig escriure sobre el 
camp de golf no van agradar gens». Segons relata, com 
a reacció, hi va haver moviments polítics «soterrats» 

Portada del nº 308 del Montbui (Arxiu Montbui)
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celebren. A l’Institut Manolo Hugué és temps de 
protestes per noves implantacions legislatives, i s’orga-
nitza la «Tribuna pública»: un acte obert on l’alcalde ret 
comptes sobre tot allò que li pregunta la ciutadania.
   Al carrer es continuen notant els efectes d’una 
situació global complicada. Augmenten les notícies de 
successos per furts i atracaments lligats al consum de 
drogues. D’altra banda, el setmanari també recull 
opinions enceses respecte a la construcció nacional i la 
llengua catalana.
   En la cara més amable, l’emotiu acte d’homenatge al 
pare Poch, qui tantes pàgines havia omplert fins a 
aquell moment i el naixement de Ràdio Caldes per 
Festa Major d’aquell 1980.
   L’any 1981 el Montbui continua publicant editorials 
amb certa regularitat. No és una secció fixa en la 
trajectòria del setmanari, sinó que depèn de la compo-
sició del Consell de redacció. En aquesta època, 
escriuen sobre temes d’actualitat al municipi, com la 
bona notícia que l’institut Manolo Hugué serà públic o 
el projecte d’urbanització «d’alt estànding» a la Torre 
Nova. El critiquen perquè consideren que hi ha massa 
urbanitzacions, que, entre altres qüestions, perjudi-
quen l’entorn natural del Farell. També li posen el punt 
crític a nous equipaments, com el Parc de l’Estació, que 
s’inaugura al juny sense estar acabat. L’editorial 
ofereix també el punt de vista del mitjà respecte a 
temes d’abast general, com el cop d’Estat del 23 de 
febrer de 1981.
   El seguiment de l’actualitat local els porta algun 
maldecap. En el nº 159 (31/1/1981), informen sobre 
l’operació policial que ha recuperat objectes robats per 
valor de dos milions de pessetes. Publiquen els noms 
dels disset detinguts, cosa que els obliga a justificar-se 
en el número següent, donat que hi ha veïns de la vila 
que responen a alguns d’aquests noms sense tenir res a 
veure amb l’operació.
   Són els temps en què Ràdio Caldes comença
les emissions regulars, i el Montbui s’implica en
la promoció del nou mitjà amb entrevistes als
seus impulsors i la publicació de la programació.

   El fet més impactant i tràgic, no només d’aquell any 
sinó de la història recent de Caldes és l’accident al Molí 
d’en Ral, en què moren sis persones per la inhalació 
dels gasos tòxics acumulats en el soterrani. Montbui 
n’informa al nº 180 (4/7/1981) i en fa el seguiment en 
edicions posteriors. Resulta corprenedor el relat dels 
fets, per com van anar succeint-se les víctimes entre qui 
volia socórrer els qui havien quedat atrapats abans. El 
poble sencer es va concentrar a les portes de l’església 
de Santa Maria per mostrar el seu condol.
   L’octubre s’inaugura el Pavelló de Les Cremades, 
amb la presència destacada del president del Parlament, 
Heribert Barrera, a qui entrevisten. Aquesta inaugura-
ció serveix també per homenatjar la nedadora calderina 
Anna Maria Aiguasanosa, campiona d’Espanya.
   És l’any de la mort de l’arqueòleg Llogari Sala, un 
dels principals estudiosos i protectors de la prehistòria 
de Caldes, a qui s’homenatja durant la Festa Major.
   El nº 200 coincideix amb l’últim de l’any. Celebren 
l’efemèride amb un editorial i amb un extraordinari de 
vint pàgines en paper cartolina al preu de 60 pessetes. 
El titular de portada és: «Cal un museu local del 
patrimoni del Mas Manolo».
   El número següent, el primer de 1982 (9 de gener) 
porta la novetat de la dimissió de Joan Agut. A partir 
de llavors, el consell de redacció funcionarà de forma 
col·legiada.
   1982 és un any de crisi laboral. El nº 203 (23/1) obre 
amb dos titulars il·lustratius: «Els 105 treballadors de 
Tiana, S.A., sense feina» i «La crisi del tèxtil ha 
arribat a Caldes».
   Joan Oller recupera les cròniques des del Brasil, on 
torna un bon grapat d’anys després. També hi ha canvi de 
junta al Centre Democràtic Progressista. Al nº 210 
(13/3/1982), Montbui publica la carta de comiat de la junta 
sortint i una entrevista amb el nou president, Miquel Rifà.
   L’esdeveniment destacat de l’any és la recupera-
ció de la Fira de Caldes, amb la denominació
de Fira Agrícola i Ramadera del Vallès. El
nº 221 (5/6/1982) li dedica quatre pàgines i la
foto de portada. Hi assisteixen 15.000 persones.

   El 19 de juny el Consell de redacció s’acomiada de 
Joan Font, mort als 84 anys. Hi col·laborava amb 
articles d’opinió i cròniques dels anys de la seva joven-
tut. Font havia estat president d’ERC durant la Segona 
República i escrivia al Farell.
   Algunes entrevistes destacades de l’any són les 
que fan als actors José Sazatornil «Saza» i José Luis 
López Vázquez, que participaven en un rodatge a 
Caldes, i als aventurers locals Rafael Tibau, que 
havia participat en la III Volta al Món a Vela, i Josep 
Fontcuberta i Jordi Anglí, que havien format part 
d’una expedició catalana a l’Himàlaia.
   El mes d’octubre hi ha les eleccions generals en què 
el PSOE aconsegueix una victòria històrica, també a 

Caldes. En aquesta mateixa edició hi ha un reportatge 
sobre l’embassament municipal de la pedrera del Remei, 
inaugurat per Festa Major, que, com veurem, no acabarà 
de solucionar els problemes d’abastament d’aigua.
   El 1984 el Montbui estrena noves seccions: la de 
cinema de Josep Checa, la de llengua catalana i llibres 
que fa Carme Aymerich, la d’educació del Grup Àmbit 
Maria Corral i un petit apartat de dades útils amb 
informació de servei. És el moment també de saludar 
una nova publicació: el quinzenal Quinze Dies, al capda-
vant de la qual hi ha Lluís Parellada, qui també estarà 
vinculat a la redacció del setmanari durant un temps.
   És notícia el tancament d‘Indústries Bonastre 
(metal·lúrgia), poc després del de la tèxtil Tiana, així 

com la mort del joier J. Guarch, víctima d’un atraca-
ment, i la del regidor socialista Lluís Artigas. Tornen 
les eleccions al Parlament, amb una gran portada sobre 
la victòria de CiU.
   Coincidint amb el número 300, el setmanari tira 
endavant una enquesta de satisfacció entre els lectors. 
Es tracta d’un número especial (24 pàgines, 75 pesse-
tes), amb un editorial demolidor. Reconeixen la gran 
feina col·lectiva dels vuit darrers anys, però expliquen 
que la situació no és gens afalagadora i que no s’està 
produint el relleu necessari de redactors. Val a dir que 
aquesta és una etapa on a la redacció no hi ha ningú 
vinculat directament al periodisme. Per tant, i vist en 
perspectiva, es fa interessant la següent reflexió:
   «(...) que sigui un mitjà informatiu regit per criteris 
periodístics, àgil, viu i interessant. Un setmanari 
adormit, que es va arrossegant pels mateixos camins 
d’apatia és perfectament inútil. Si entre la població de 
Caldes no poden sorgir nous redactors amb capacitat 
i voluntat per renovar i tirar endavant un autèntic 
informatiu, ens trobem davant una crisi important. 
Calen solucions ràpides i efectives. Fins i tot caldria 
replantejar l’actual sistema de periodisme amateur. O 
potser Caldes no es mereix un setmanari».
   El retorn de l’enquesta conclou que més de la meitat 
dels lectors són homes joves, a l’entorn dels 25 anys, 
subscriptors, interessats majoritàriament, i per ordre 
de preferència, en informacions de l’ajuntament, actes, 
entrevistes i, en menor grau, opinió i esports. En 
respostes més obertes, els i les participants a l’enquesta 
reclamen més professionalització del mitjà i rebutgen 
les batusses personals en forma d’articles.
   En contrast, el Patronat saluda els 300 números i, 
com a reconeixement, demana que es publiquin el 
noms dels diferents equips que l’han fet possible. El to 
optimista del Patronat no té res a veure amb el clam 
que surt de la redacció.
   El nº 308 té un valor especial. La portada la 
dediquen a l’entrega de premis del Concurs Literari en 
què es fa un sentit homenatge a Salvador Codina, qui 
fou director de la publicació i també el primer director 

de Ràdio Caldes; el personatge clau en la transició per 
aglutinar la diversitat de perfils. A partir d’aquest 
número la inserció de fotos a la portada es va normalit-
zant. En l’edició següent, la Comissió directiva conti-
nua pressionant: «Aquesta podria ser la darrera crida. 
(...) Diuen que els països tenen els governants que es 
mereixen. Parodiant-ho podríem dir que Caldes tindrà 
la premsa que es mereixi».
   Davant la contundència dels editorials, el Patronat 
decideix retribuir la feina del cos de redacció, posant 
punt final, així, al «periodisme d’afició» que va encun-
yar el pioner Josep Rifé. Aquest fet farà augmentar el 
preu del setmanari fins a les 40 pessetes. Alguns redac-
tors, però, després d’acusar el Patronat de deixadesa, 

pleguen. Alhora, n’hi ha que s’hi vinculen de nou, 
com Edilbert Comas, o hi entre un per primer cop, 
com Joaquim Madorell i Mònica Ricart, que posaran 
l’accent en temes culturals. Justament aquell 1984 es 
celebra la primera Setmana del Jovent: una multipro-
posta d’activitats culturals adreçada a l’alumnat de 
l’Institut Manolo Hugué en col·laboració amb entitats 
del poble, entre elles mitjans de comunicació com el 
mateix Setmanari Montbui i Ràdio Caldes.
   El repte principal que la publicació es planteja amb 
l’arribada de 1985 és donar servei informatiu a les 
poblacions veïnes: Palau, Sentmenat i Sant Feliu, amb 

l’esperança que suposi l’empenta definitiva. Recordem 
que Quinze Dies va perseguir el mateix objectiu. El seu 
impulsor, Lluís Parellada, en aquesta època es desvin-
cula del Montbui. Edilbert Comas, qui ja hi acumula 
anys i diferents etapes com a redactor, n’assumeix la 
direcció, i Montserrat Canyameres torna a la redacció. 
Entre les col·laboracions habituals dels vuitanta hi ha les 
de Pepe Beúnza, Camil Torras i l’artista Romà Martí, 
qui en aquell moment és director de Ràdio Caldes.
   L’exclusiva de l’any és el pacte de silenci entre els 
partits del consistori en torn al conflicte de la pedrera 
d’EGRESA. El Setmanari Montbui fa pública la quan-

titat compensatòria a l’empresa a canvi d’aturar la 
seva activitat. Més endavant, la polèmica continua 
quan es donen detalls de la dificultat de la negociació, 
amb un sopar accidentat entre representants de 
l’empresa i de l’ajuntament. Tant és així, que l’alesho-
res alcalde, Miquel Puig (PSC), es veu obligat a 
redactar un comunicat que es publica a portada.
   En paral·lel, el setmanari fa una extensa cobertura 
de la visita de Jordi Pujol, president de la Generalitat.
   Una altra curiositat a destacar és l’extra de Festa 
Major, amb 84 pàgines per primera vegada numerades. 
Tal i com és habitual, s’hi poden llegir articles de gent 

experta en diferents àmbits de Caldes, entrevistes, 
reportatges i la firma d’una col·laboradora destacada 
per la seva gran capacitat expressiva i una llarga fideli-
tat al mitjà: Mª Núria Revetlle. La portada l’ocupa 
l’efemèride del desè aniversari de la mort de Franco.
   El 1986 continua l’escalada de tensió entre la redac-
ció i el Patronat. Malgrat l’aposta per recollir informa-
ció dels pobles veïns i la nova pujada de preu, fins a les 
50 pessetes, les coses no semblen millorar.
   Edilbert Comas dimiteix al desembre i s’acomiada 
amb un escrit al nº 423 on, tot i valorar les novetats 
positives i la bona predisposició de l’equip, adverteix 

que calen canvis tècnics i comercials si realment es 
creu en l’aposta de convertir el setmanari en el mitjà de 
referència ja no només a Caldes. Es pregunta si 
realment el Patronat és conscient de la potencialitat 
que té el Montbui amb aquest nou projecte.
   En l’edició següent, el Patronat, al capdavant del 
qual hi ha Andreu Canals, respon Comas en una dura 
carta on diu que no es pot fer càrrec de les despeses 
que comporta tot plegat i atribueix les demandes a 
rauxes de joventut. Així doncs, la impressió en òfset es 
fa esperar. Aquest no és l’únic entrebanc que ha de 
superar Comas, sinó que també, i arran de les informa-
cions sobre Can Valls, haurà de declarar davant del 
jutge en una querella que els promotors de la urbanit-

zació interposen contra l’ajuntament, al qual acusen de 
fabricar una campanya de premsa amb informacions 
tergiversades, a través del setmanari.
   Les disputes més agres es donen entre els partits, 
bàsicament entre PSC i CiU, que les traslladen a les 
pàgines de la publicació fins que arriben al jutjat de 
pau, on l’assessor de l’ajuntament demana a CiU que 
es retracti d’un article titulat «Cornuts i pagar el 
beure?», referit al conflicte amb EGRESA. Enmig de 
la picabaralla, una altra veu contundent: la de la 
Comissió per la Salvaguarda del Farell, que critica 
fortament aquestes actituds polítiques. Per cert, la 
carpeta EGRESA es tancarà amb una compensació 
de 105 milions de pessetes per part de l’ajuntament a 

l’empresa, a pagar en un termini de cinc anys.
   Aquest també és l’any en què es comença a parlar del 
Centre Cívic i Cultural, de la Gran Sardana de Sentme-
nat, de la viabilitat de la Fira Agrícola i Ramadera, de
la tallada de l’emblemàtic Pi de La Borda, amb 130
anys de vida. D’articles sobre l’entrada a la CEE i, 
especialment, del Referèndum de l’OTAN, sobre el qual 
plouen les col·laboracions contràries a formar-ne part. 
Alguns partits i entitats en faran una intensa campanya.
   La voluntat de prendre el pols dels municipis veïns 
es nota en la cura en l’edició dels continguts, entre els 
quals sempre hi ha informacions que els afecten. Els 
resultats esportius són un bon aliat per a aquest equili-
bri informatiu.
   El 1987 es produeix un nou canvi en el disseny de la 
capçalera. El setmanari substitueix la creació de Joan 
Ausió, que s’hi havia mantingut durant nou anys, per 
un disseny més sobri, en blanc i negre, en què única-
ment apareix la paraula MONTBUI.
   És any d’eleccions municipals. El PSC les torna a 
guanyar, amb un marge molt estret, i Miquel Puig 
mantindrà l’alcaldia gràcies al pacte de govern amb IC.
   L’any 1988 arriba la feminització del Setmanari 
Montbui. Montserrat Canyameres n’assumeix el coman-
dament, incloent-hi les tasques d’administració, i enceta 
una nova etapa en una redacció col·legiada en què és la 
dona més veterana. S’hi aniran incorporant Mercè Solé, 
Maite Bonora, Montse Marès i Mª Núria Revetlle.
   El seu millor record d’aquella època és «haver 
animat a apoderar les noies com a escriptores». Tot i 
la il·lusió, l’etapa de Canyameres tampoc durarà gaire. 
Ella mateixa explica que «la política de partis de finals 
dels vuitanta era molt dura. Les forces hegemòniques, 
PSC i CiU, tenien pugnes estratègiques per la seva 
representació a la premsa».
   Recorda que va dimitir el 1990 arran del tractament
que el setmanari donava a l’assumpte del camp de golf. 
«Jo hi estava en contra. Com a directora, m’agradava 
escriure editorials, i les que vaig escriure sobre el 
camp de golf no van agradar gens». Segons relata, com 
a reacció, hi va haver moviments polítics «soterrats» 

Anunci del mateix Montbui per celebrar i donar a conèixer 
l’expansió pels pobles veïns (AMCMO)

Un número polèmic per posar al descobert informacions velades 
al voltant del conflicte amb la pedrera (AMCMO)
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celebren. A l’Institut Manolo Hugué és temps de 
protestes per noves implantacions legislatives, i s’orga-
nitza la «Tribuna pública»: un acte obert on l’alcalde ret 
comptes sobre tot allò que li pregunta la ciutadania.
   Al carrer es continuen notant els efectes d’una 
situació global complicada. Augmenten les notícies de 
successos per furts i atracaments lligats al consum de 
drogues. D’altra banda, el setmanari també recull 
opinions enceses respecte a la construcció nacional i la 
llengua catalana.
   En la cara més amable, l’emotiu acte d’homenatge al 
pare Poch, qui tantes pàgines havia omplert fins a 
aquell moment i el naixement de Ràdio Caldes per 
Festa Major d’aquell 1980.
   L’any 1981 el Montbui continua publicant editorials 
amb certa regularitat. No és una secció fixa en la 
trajectòria del setmanari, sinó que depèn de la compo-
sició del Consell de redacció. En aquesta època, 
escriuen sobre temes d’actualitat al municipi, com la 
bona notícia que l’institut Manolo Hugué serà públic o 
el projecte d’urbanització «d’alt estànding» a la Torre 
Nova. El critiquen perquè consideren que hi ha massa 
urbanitzacions, que, entre altres qüestions, perjudi-
quen l’entorn natural del Farell. També li posen el punt 
crític a nous equipaments, com el Parc de l’Estació, que 
s’inaugura al juny sense estar acabat. L’editorial 
ofereix també el punt de vista del mitjà respecte a 
temes d’abast general, com el cop d’Estat del 23 de 
febrer de 1981.
   El seguiment de l’actualitat local els porta algun 
maldecap. En el nº 159 (31/1/1981), informen sobre 
l’operació policial que ha recuperat objectes robats per 
valor de dos milions de pessetes. Publiquen els noms 
dels disset detinguts, cosa que els obliga a justificar-se 
en el número següent, donat que hi ha veïns de la vila 
que responen a alguns d’aquests noms sense tenir res a 
veure amb l’operació.
   Són els temps en què Ràdio Caldes comença
les emissions regulars, i el Montbui s’implica en
la promoció del nou mitjà amb entrevistes als
seus impulsors i la publicació de la programació.

   El fet més impactant i tràgic, no només d’aquell any 
sinó de la història recent de Caldes és l’accident al Molí 
d’en Ral, en què moren sis persones per la inhalació 
dels gasos tòxics acumulats en el soterrani. Montbui 
n’informa al nº 180 (4/7/1981) i en fa el seguiment en 
edicions posteriors. Resulta corprenedor el relat dels 
fets, per com van anar succeint-se les víctimes entre qui 
volia socórrer els qui havien quedat atrapats abans. El 
poble sencer es va concentrar a les portes de l’església 
de Santa Maria per mostrar el seu condol.
   L’octubre s’inaugura el Pavelló de Les Cremades, 
amb la presència destacada del president del Parlament, 
Heribert Barrera, a qui entrevisten. Aquesta inaugura-
ció serveix també per homenatjar la nedadora calderina 
Anna Maria Aiguasanosa, campiona d’Espanya.
   És l’any de la mort de l’arqueòleg Llogari Sala, un 
dels principals estudiosos i protectors de la prehistòria 
de Caldes, a qui s’homenatja durant la Festa Major.
   El nº 200 coincideix amb l’últim de l’any. Celebren 
l’efemèride amb un editorial i amb un extraordinari de 
vint pàgines en paper cartolina al preu de 60 pessetes. 
El titular de portada és: «Cal un museu local del 
patrimoni del Mas Manolo».
   El número següent, el primer de 1982 (9 de gener) 
porta la novetat de la dimissió de Joan Agut. A partir 
de llavors, el consell de redacció funcionarà de forma 
col·legiada.
   1982 és un any de crisi laboral. El nº 203 (23/1) obre 
amb dos titulars il·lustratius: «Els 105 treballadors de 
Tiana, S.A., sense feina» i «La crisi del tèxtil ha 
arribat a Caldes».
   Joan Oller recupera les cròniques des del Brasil, on 
torna un bon grapat d’anys després. També hi ha canvi de 
junta al Centre Democràtic Progressista. Al nº 210 
(13/3/1982), Montbui publica la carta de comiat de la junta 
sortint i una entrevista amb el nou president, Miquel Rifà.
   L’esdeveniment destacat de l’any és la recupera-
ció de la Fira de Caldes, amb la denominació
de Fira Agrícola i Ramadera del Vallès. El
nº 221 (5/6/1982) li dedica quatre pàgines i la
foto de portada. Hi assisteixen 15.000 persones.

   El 19 de juny el Consell de redacció s’acomiada de 
Joan Font, mort als 84 anys. Hi col·laborava amb 
articles d’opinió i cròniques dels anys de la seva joven-
tut. Font havia estat president d’ERC durant la Segona 
República i escrivia al Farell.
   Algunes entrevistes destacades de l’any són les 
que fan als actors José Sazatornil «Saza» i José Luis 
López Vázquez, que participaven en un rodatge a 
Caldes, i als aventurers locals Rafael Tibau, que 
havia participat en la III Volta al Món a Vela, i Josep 
Fontcuberta i Jordi Anglí, que havien format part 
d’una expedició catalana a l’Himàlaia.
   El mes d’octubre hi ha les eleccions generals en què 
el PSOE aconsegueix una victòria històrica, també a 

Caldes. En aquesta mateixa edició hi ha un reportatge 
sobre l’embassament municipal de la pedrera del Remei, 
inaugurat per Festa Major, que, com veurem, no acabarà 
de solucionar els problemes d’abastament d’aigua.
   El 1984 el Montbui estrena noves seccions: la de 
cinema de Josep Checa, la de llengua catalana i llibres 
que fa Carme Aymerich, la d’educació del Grup Àmbit 
Maria Corral i un petit apartat de dades útils amb 
informació de servei. És el moment també de saludar 
una nova publicació: el quinzenal Quinze Dies, al capda-
vant de la qual hi ha Lluís Parellada, qui també estarà 
vinculat a la redacció del setmanari durant un temps.
   És notícia el tancament d‘Indústries Bonastre 
(metal·lúrgia), poc després del de la tèxtil Tiana, així 

com la mort del joier J. Guarch, víctima d’un atraca-
ment, i la del regidor socialista Lluís Artigas. Tornen 
les eleccions al Parlament, amb una gran portada sobre 
la victòria de CiU.
   Coincidint amb el número 300, el setmanari tira 
endavant una enquesta de satisfacció entre els lectors. 
Es tracta d’un número especial (24 pàgines, 75 pesse-
tes), amb un editorial demolidor. Reconeixen la gran 
feina col·lectiva dels vuit darrers anys, però expliquen 
que la situació no és gens afalagadora i que no s’està 
produint el relleu necessari de redactors. Val a dir que 
aquesta és una etapa on a la redacció no hi ha ningú 
vinculat directament al periodisme. Per tant, i vist en 
perspectiva, es fa interessant la següent reflexió:
   «(...) que sigui un mitjà informatiu regit per criteris 
periodístics, àgil, viu i interessant. Un setmanari 
adormit, que es va arrossegant pels mateixos camins 
d’apatia és perfectament inútil. Si entre la població de 
Caldes no poden sorgir nous redactors amb capacitat 
i voluntat per renovar i tirar endavant un autèntic 
informatiu, ens trobem davant una crisi important. 
Calen solucions ràpides i efectives. Fins i tot caldria 
replantejar l’actual sistema de periodisme amateur. O 
potser Caldes no es mereix un setmanari».
   El retorn de l’enquesta conclou que més de la meitat 
dels lectors són homes joves, a l’entorn dels 25 anys, 
subscriptors, interessats majoritàriament, i per ordre 
de preferència, en informacions de l’ajuntament, actes, 
entrevistes i, en menor grau, opinió i esports. En 
respostes més obertes, els i les participants a l’enquesta 
reclamen més professionalització del mitjà i rebutgen 
les batusses personals en forma d’articles.
   En contrast, el Patronat saluda els 300 números i, 
com a reconeixement, demana que es publiquin el 
noms dels diferents equips que l’han fet possible. El to 
optimista del Patronat no té res a veure amb el clam 
que surt de la redacció.
   El nº 308 té un valor especial. La portada la 
dediquen a l’entrega de premis del Concurs Literari en 
què es fa un sentit homenatge a Salvador Codina, qui 
fou director de la publicació i també el primer director 

de Ràdio Caldes; el personatge clau en la transició per 
aglutinar la diversitat de perfils. A partir d’aquest 
número la inserció de fotos a la portada es va normalit-
zant. En l’edició següent, la Comissió directiva conti-
nua pressionant: «Aquesta podria ser la darrera crida. 
(...) Diuen que els països tenen els governants que es 
mereixen. Parodiant-ho podríem dir que Caldes tindrà 
la premsa que es mereixi».
   Davant la contundència dels editorials, el Patronat 
decideix retribuir la feina del cos de redacció, posant 
punt final, així, al «periodisme d’afició» que va encun-
yar el pioner Josep Rifé. Aquest fet farà augmentar el 
preu del setmanari fins a les 40 pessetes. Alguns redac-
tors, però, després d’acusar el Patronat de deixadesa, 

pleguen. Alhora, n’hi ha que s’hi vinculen de nou, 
com Edilbert Comas, o hi entre un per primer cop, 
com Joaquim Madorell i Mònica Ricart, que posaran 
l’accent en temes culturals. Justament aquell 1984 es 
celebra la primera Setmana del Jovent: una multipro-
posta d’activitats culturals adreçada a l’alumnat de 
l’Institut Manolo Hugué en col·laboració amb entitats 
del poble, entre elles mitjans de comunicació com el 
mateix Setmanari Montbui i Ràdio Caldes.
   El repte principal que la publicació es planteja amb 
l’arribada de 1985 és donar servei informatiu a les 
poblacions veïnes: Palau, Sentmenat i Sant Feliu, amb 

l’esperança que suposi l’empenta definitiva. Recordem 
que Quinze Dies va perseguir el mateix objectiu. El seu 
impulsor, Lluís Parellada, en aquesta època es desvin-
cula del Montbui. Edilbert Comas, qui ja hi acumula 
anys i diferents etapes com a redactor, n’assumeix la 
direcció, i Montserrat Canyameres torna a la redacció. 
Entre les col·laboracions habituals dels vuitanta hi ha les 
de Pepe Beúnza, Camil Torras i l’artista Romà Martí, 
qui en aquell moment és director de Ràdio Caldes.
   L’exclusiva de l’any és el pacte de silenci entre els 
partits del consistori en torn al conflicte de la pedrera 
d’EGRESA. El Setmanari Montbui fa pública la quan-

titat compensatòria a l’empresa a canvi d’aturar la 
seva activitat. Més endavant, la polèmica continua 
quan es donen detalls de la dificultat de la negociació, 
amb un sopar accidentat entre representants de 
l’empresa i de l’ajuntament. Tant és així, que l’alesho-
res alcalde, Miquel Puig (PSC), es veu obligat a 
redactar un comunicat que es publica a portada.
   En paral·lel, el setmanari fa una extensa cobertura 
de la visita de Jordi Pujol, president de la Generalitat.
   Una altra curiositat a destacar és l’extra de Festa 
Major, amb 84 pàgines per primera vegada numerades. 
Tal i com és habitual, s’hi poden llegir articles de gent 

experta en diferents àmbits de Caldes, entrevistes, 
reportatges i la firma d’una col·laboradora destacada 
per la seva gran capacitat expressiva i una llarga fideli-
tat al mitjà: Mª Núria Revetlle. La portada l’ocupa 
l’efemèride del desè aniversari de la mort de Franco.
   El 1986 continua l’escalada de tensió entre la redac-
ció i el Patronat. Malgrat l’aposta per recollir informa-
ció dels pobles veïns i la nova pujada de preu, fins a les 
50 pessetes, les coses no semblen millorar.
   Edilbert Comas dimiteix al desembre i s’acomiada 
amb un escrit al nº 423 on, tot i valorar les novetats 
positives i la bona predisposició de l’equip, adverteix 

que calen canvis tècnics i comercials si realment es 
creu en l’aposta de convertir el setmanari en el mitjà de 
referència ja no només a Caldes. Es pregunta si 
realment el Patronat és conscient de la potencialitat 
que té el Montbui amb aquest nou projecte.
   En l’edició següent, el Patronat, al capdavant del 
qual hi ha Andreu Canals, respon Comas en una dura 
carta on diu que no es pot fer càrrec de les despeses 
que comporta tot plegat i atribueix les demandes a 
rauxes de joventut. Així doncs, la impressió en òfset es 
fa esperar. Aquest no és l’únic entrebanc que ha de 
superar Comas, sinó que també, i arran de les informa-
cions sobre Can Valls, haurà de declarar davant del 
jutge en una querella que els promotors de la urbanit-

zació interposen contra l’ajuntament, al qual acusen de 
fabricar una campanya de premsa amb informacions 
tergiversades, a través del setmanari.
   Les disputes més agres es donen entre els partits, 
bàsicament entre PSC i CiU, que les traslladen a les 
pàgines de la publicació fins que arriben al jutjat de 
pau, on l’assessor de l’ajuntament demana a CiU que 
es retracti d’un article titulat «Cornuts i pagar el 
beure?», referit al conflicte amb EGRESA. Enmig de 
la picabaralla, una altra veu contundent: la de la 
Comissió per la Salvaguarda del Farell, que critica 
fortament aquestes actituds polítiques. Per cert, la 
carpeta EGRESA es tancarà amb una compensació 
de 105 milions de pessetes per part de l’ajuntament a 

l’empresa, a pagar en un termini de cinc anys.
   Aquest també és l’any en què es comença a parlar del 
Centre Cívic i Cultural, de la Gran Sardana de Sentme-
nat, de la viabilitat de la Fira Agrícola i Ramadera, de
la tallada de l’emblemàtic Pi de La Borda, amb 130
anys de vida. D’articles sobre l’entrada a la CEE i, 
especialment, del Referèndum de l’OTAN, sobre el qual 
plouen les col·laboracions contràries a formar-ne part. 
Alguns partits i entitats en faran una intensa campanya.
   La voluntat de prendre el pols dels municipis veïns 
es nota en la cura en l’edició dels continguts, entre els 
quals sempre hi ha informacions que els afecten. Els 
resultats esportius són un bon aliat per a aquest equili-
bri informatiu.
   El 1987 es produeix un nou canvi en el disseny de la 
capçalera. El setmanari substitueix la creació de Joan 
Ausió, que s’hi havia mantingut durant nou anys, per 
un disseny més sobri, en blanc i negre, en què única-
ment apareix la paraula MONTBUI.
   És any d’eleccions municipals. El PSC les torna a 
guanyar, amb un marge molt estret, i Miquel Puig 
mantindrà l’alcaldia gràcies al pacte de govern amb IC.
   L’any 1988 arriba la feminització del Setmanari 
Montbui. Montserrat Canyameres n’assumeix el coman-
dament, incloent-hi les tasques d’administració, i enceta 
una nova etapa en una redacció col·legiada en què és la 
dona més veterana. S’hi aniran incorporant Mercè Solé, 
Maite Bonora, Montse Marès i Mª Núria Revetlle.
   El seu millor record d’aquella època és «haver 
animat a apoderar les noies com a escriptores». Tot i 
la il·lusió, l’etapa de Canyameres tampoc durarà gaire. 
Ella mateixa explica que «la política de partis de finals 
dels vuitanta era molt dura. Les forces hegemòniques, 
PSC i CiU, tenien pugnes estratègiques per la seva 
representació a la premsa».
   Recorda que va dimitir el 1990 arran del tractament
que el setmanari donava a l’assumpte del camp de golf. 
«Jo hi estava en contra. Com a directora, m’agradava 
escriure editorials, i les que vaig escriure sobre el 
camp de golf no van agradar gens». Segons relata, com 
a reacció, hi va haver moviments polítics «soterrats» 

Una altra de les portades recordades d’un número que va 
suposar un gran seguiment de la jornada (AMCMO)

Portada del nº 387 del Montbui, dedicada al pi de la Borda 
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celebren. A l’Institut Manolo Hugué és temps de 
protestes per noves implantacions legislatives, i s’orga-
nitza la «Tribuna pública»: un acte obert on l’alcalde ret 
comptes sobre tot allò que li pregunta la ciutadania.
   Al carrer es continuen notant els efectes d’una 
situació global complicada. Augmenten les notícies de 
successos per furts i atracaments lligats al consum de 
drogues. D’altra banda, el setmanari també recull 
opinions enceses respecte a la construcció nacional i la 
llengua catalana.
   En la cara més amable, l’emotiu acte d’homenatge al 
pare Poch, qui tantes pàgines havia omplert fins a 
aquell moment i el naixement de Ràdio Caldes per 
Festa Major d’aquell 1980.
   L’any 1981 el Montbui continua publicant editorials 
amb certa regularitat. No és una secció fixa en la 
trajectòria del setmanari, sinó que depèn de la compo-
sició del Consell de redacció. En aquesta època, 
escriuen sobre temes d’actualitat al municipi, com la 
bona notícia que l’institut Manolo Hugué serà públic o 
el projecte d’urbanització «d’alt estànding» a la Torre 
Nova. El critiquen perquè consideren que hi ha massa 
urbanitzacions, que, entre altres qüestions, perjudi-
quen l’entorn natural del Farell. També li posen el punt 
crític a nous equipaments, com el Parc de l’Estació, que 
s’inaugura al juny sense estar acabat. L’editorial 
ofereix també el punt de vista del mitjà respecte a 
temes d’abast general, com el cop d’Estat del 23 de 
febrer de 1981.
   El seguiment de l’actualitat local els porta algun 
maldecap. En el nº 159 (31/1/1981), informen sobre 
l’operació policial que ha recuperat objectes robats per 
valor de dos milions de pessetes. Publiquen els noms 
dels disset detinguts, cosa que els obliga a justificar-se 
en el número següent, donat que hi ha veïns de la vila 
que responen a alguns d’aquests noms sense tenir res a 
veure amb l’operació.
   Són els temps en què Ràdio Caldes comença
les emissions regulars, i el Montbui s’implica en
la promoció del nou mitjà amb entrevistes als
seus impulsors i la publicació de la programació.

   El fet més impactant i tràgic, no només d’aquell any 
sinó de la història recent de Caldes és l’accident al Molí 
d’en Ral, en què moren sis persones per la inhalació 
dels gasos tòxics acumulats en el soterrani. Montbui 
n’informa al nº 180 (4/7/1981) i en fa el seguiment en 
edicions posteriors. Resulta corprenedor el relat dels 
fets, per com van anar succeint-se les víctimes entre qui 
volia socórrer els qui havien quedat atrapats abans. El 
poble sencer es va concentrar a les portes de l’església 
de Santa Maria per mostrar el seu condol.
   L’octubre s’inaugura el Pavelló de Les Cremades, 
amb la presència destacada del president del Parlament, 
Heribert Barrera, a qui entrevisten. Aquesta inaugura-
ció serveix també per homenatjar la nedadora calderina 
Anna Maria Aiguasanosa, campiona d’Espanya.
   És l’any de la mort de l’arqueòleg Llogari Sala, un 
dels principals estudiosos i protectors de la prehistòria 
de Caldes, a qui s’homenatja durant la Festa Major.
   El nº 200 coincideix amb l’últim de l’any. Celebren 
l’efemèride amb un editorial i amb un extraordinari de 
vint pàgines en paper cartolina al preu de 60 pessetes. 
El titular de portada és: «Cal un museu local del 
patrimoni del Mas Manolo».
   El número següent, el primer de 1982 (9 de gener) 
porta la novetat de la dimissió de Joan Agut. A partir 
de llavors, el consell de redacció funcionarà de forma 
col·legiada.
   1982 és un any de crisi laboral. El nº 203 (23/1) obre 
amb dos titulars il·lustratius: «Els 105 treballadors de 
Tiana, S.A., sense feina» i «La crisi del tèxtil ha 
arribat a Caldes».
   Joan Oller recupera les cròniques des del Brasil, on 
torna un bon grapat d’anys després. També hi ha canvi de 
junta al Centre Democràtic Progressista. Al nº 210 
(13/3/1982), Montbui publica la carta de comiat de la junta 
sortint i una entrevista amb el nou president, Miquel Rifà.
   L’esdeveniment destacat de l’any és la recupera-
ció de la Fira de Caldes, amb la denominació
de Fira Agrícola i Ramadera del Vallès. El
nº 221 (5/6/1982) li dedica quatre pàgines i la
foto de portada. Hi assisteixen 15.000 persones.

   El 19 de juny el Consell de redacció s’acomiada de 
Joan Font, mort als 84 anys. Hi col·laborava amb 
articles d’opinió i cròniques dels anys de la seva joven-
tut. Font havia estat president d’ERC durant la Segona 
República i escrivia al Farell.
   Algunes entrevistes destacades de l’any són les 
que fan als actors José Sazatornil «Saza» i José Luis 
López Vázquez, que participaven en un rodatge a 
Caldes, i als aventurers locals Rafael Tibau, que 
havia participat en la III Volta al Món a Vela, i Josep 
Fontcuberta i Jordi Anglí, que havien format part 
d’una expedició catalana a l’Himàlaia.
   El mes d’octubre hi ha les eleccions generals en què 
el PSOE aconsegueix una victòria històrica, també a 

Caldes. En aquesta mateixa edició hi ha un reportatge 
sobre l’embassament municipal de la pedrera del Remei, 
inaugurat per Festa Major, que, com veurem, no acabarà 
de solucionar els problemes d’abastament d’aigua.
   El 1984 el Montbui estrena noves seccions: la de 
cinema de Josep Checa, la de llengua catalana i llibres 
que fa Carme Aymerich, la d’educació del Grup Àmbit 
Maria Corral i un petit apartat de dades útils amb 
informació de servei. És el moment també de saludar 
una nova publicació: el quinzenal Quinze Dies, al capda-
vant de la qual hi ha Lluís Parellada, qui també estarà 
vinculat a la redacció del setmanari durant un temps.
   És notícia el tancament d‘Indústries Bonastre 
(metal·lúrgia), poc després del de la tèxtil Tiana, així 

com la mort del joier J. Guarch, víctima d’un atraca-
ment, i la del regidor socialista Lluís Artigas. Tornen 
les eleccions al Parlament, amb una gran portada sobre 
la victòria de CiU.
   Coincidint amb el número 300, el setmanari tira 
endavant una enquesta de satisfacció entre els lectors. 
Es tracta d’un número especial (24 pàgines, 75 pesse-
tes), amb un editorial demolidor. Reconeixen la gran 
feina col·lectiva dels vuit darrers anys, però expliquen 
que la situació no és gens afalagadora i que no s’està 
produint el relleu necessari de redactors. Val a dir que 
aquesta és una etapa on a la redacció no hi ha ningú 
vinculat directament al periodisme. Per tant, i vist en 
perspectiva, es fa interessant la següent reflexió:
   «(...) que sigui un mitjà informatiu regit per criteris 
periodístics, àgil, viu i interessant. Un setmanari 
adormit, que es va arrossegant pels mateixos camins 
d’apatia és perfectament inútil. Si entre la població de 
Caldes no poden sorgir nous redactors amb capacitat 
i voluntat per renovar i tirar endavant un autèntic 
informatiu, ens trobem davant una crisi important. 
Calen solucions ràpides i efectives. Fins i tot caldria 
replantejar l’actual sistema de periodisme amateur. O 
potser Caldes no es mereix un setmanari».
   El retorn de l’enquesta conclou que més de la meitat 
dels lectors són homes joves, a l’entorn dels 25 anys, 
subscriptors, interessats majoritàriament, i per ordre 
de preferència, en informacions de l’ajuntament, actes, 
entrevistes i, en menor grau, opinió i esports. En 
respostes més obertes, els i les participants a l’enquesta 
reclamen més professionalització del mitjà i rebutgen 
les batusses personals en forma d’articles.
   En contrast, el Patronat saluda els 300 números i, 
com a reconeixement, demana que es publiquin el 
noms dels diferents equips que l’han fet possible. El to 
optimista del Patronat no té res a veure amb el clam 
que surt de la redacció.
   El nº 308 té un valor especial. La portada la 
dediquen a l’entrega de premis del Concurs Literari en 
què es fa un sentit homenatge a Salvador Codina, qui 
fou director de la publicació i també el primer director 

de Ràdio Caldes; el personatge clau en la transició per 
aglutinar la diversitat de perfils. A partir d’aquest 
número la inserció de fotos a la portada es va normalit-
zant. En l’edició següent, la Comissió directiva conti-
nua pressionant: «Aquesta podria ser la darrera crida. 
(...) Diuen que els països tenen els governants que es 
mereixen. Parodiant-ho podríem dir que Caldes tindrà 
la premsa que es mereixi».
   Davant la contundència dels editorials, el Patronat 
decideix retribuir la feina del cos de redacció, posant 
punt final, així, al «periodisme d’afició» que va encun-
yar el pioner Josep Rifé. Aquest fet farà augmentar el 
preu del setmanari fins a les 40 pessetes. Alguns redac-
tors, però, després d’acusar el Patronat de deixadesa, 

pleguen. Alhora, n’hi ha que s’hi vinculen de nou, 
com Edilbert Comas, o hi entre un per primer cop, 
com Joaquim Madorell i Mònica Ricart, que posaran 
l’accent en temes culturals. Justament aquell 1984 es 
celebra la primera Setmana del Jovent: una multipro-
posta d’activitats culturals adreçada a l’alumnat de 
l’Institut Manolo Hugué en col·laboració amb entitats 
del poble, entre elles mitjans de comunicació com el 
mateix Setmanari Montbui i Ràdio Caldes.
   El repte principal que la publicació es planteja amb 
l’arribada de 1985 és donar servei informatiu a les 
poblacions veïnes: Palau, Sentmenat i Sant Feliu, amb 

l’esperança que suposi l’empenta definitiva. Recordem 
que Quinze Dies va perseguir el mateix objectiu. El seu 
impulsor, Lluís Parellada, en aquesta època es desvin-
cula del Montbui. Edilbert Comas, qui ja hi acumula 
anys i diferents etapes com a redactor, n’assumeix la 
direcció, i Montserrat Canyameres torna a la redacció. 
Entre les col·laboracions habituals dels vuitanta hi ha les 
de Pepe Beúnza, Camil Torras i l’artista Romà Martí, 
qui en aquell moment és director de Ràdio Caldes.
   L’exclusiva de l’any és el pacte de silenci entre els 
partits del consistori en torn al conflicte de la pedrera 
d’EGRESA. El Setmanari Montbui fa pública la quan-

titat compensatòria a l’empresa a canvi d’aturar la 
seva activitat. Més endavant, la polèmica continua 
quan es donen detalls de la dificultat de la negociació, 
amb un sopar accidentat entre representants de 
l’empresa i de l’ajuntament. Tant és així, que l’alesho-
res alcalde, Miquel Puig (PSC), es veu obligat a 
redactar un comunicat que es publica a portada.
   En paral·lel, el setmanari fa una extensa cobertura 
de la visita de Jordi Pujol, president de la Generalitat.
   Una altra curiositat a destacar és l’extra de Festa 
Major, amb 84 pàgines per primera vegada numerades. 
Tal i com és habitual, s’hi poden llegir articles de gent 

experta en diferents àmbits de Caldes, entrevistes, 
reportatges i la firma d’una col·laboradora destacada 
per la seva gran capacitat expressiva i una llarga fideli-
tat al mitjà: Mª Núria Revetlle. La portada l’ocupa 
l’efemèride del desè aniversari de la mort de Franco.
   El 1986 continua l’escalada de tensió entre la redac-
ció i el Patronat. Malgrat l’aposta per recollir informa-
ció dels pobles veïns i la nova pujada de preu, fins a les 
50 pessetes, les coses no semblen millorar.
   Edilbert Comas dimiteix al desembre i s’acomiada 
amb un escrit al nº 423 on, tot i valorar les novetats 
positives i la bona predisposició de l’equip, adverteix 

que calen canvis tècnics i comercials si realment es 
creu en l’aposta de convertir el setmanari en el mitjà de 
referència ja no només a Caldes. Es pregunta si 
realment el Patronat és conscient de la potencialitat 
que té el Montbui amb aquest nou projecte.
   En l’edició següent, el Patronat, al capdavant del 
qual hi ha Andreu Canals, respon Comas en una dura 
carta on diu que no es pot fer càrrec de les despeses 
que comporta tot plegat i atribueix les demandes a 
rauxes de joventut. Així doncs, la impressió en òfset es 
fa esperar. Aquest no és l’únic entrebanc que ha de 
superar Comas, sinó que també, i arran de les informa-
cions sobre Can Valls, haurà de declarar davant del 
jutge en una querella que els promotors de la urbanit-

zació interposen contra l’ajuntament, al qual acusen de 
fabricar una campanya de premsa amb informacions 
tergiversades, a través del setmanari.
   Les disputes més agres es donen entre els partits, 
bàsicament entre PSC i CiU, que les traslladen a les 
pàgines de la publicació fins que arriben al jutjat de 
pau, on l’assessor de l’ajuntament demana a CiU que 
es retracti d’un article titulat «Cornuts i pagar el 
beure?», referit al conflicte amb EGRESA. Enmig de 
la picabaralla, una altra veu contundent: la de la 
Comissió per la Salvaguarda del Farell, que critica 
fortament aquestes actituds polítiques. Per cert, la 
carpeta EGRESA es tancarà amb una compensació 
de 105 milions de pessetes per part de l’ajuntament a 

l’empresa, a pagar en un termini de cinc anys.
   Aquest també és l’any en què es comença a parlar del 
Centre Cívic i Cultural, de la Gran Sardana de Sentme-
nat, de la viabilitat de la Fira Agrícola i Ramadera, de
la tallada de l’emblemàtic Pi de La Borda, amb 130
anys de vida. D’articles sobre l’entrada a la CEE i, 
especialment, del Referèndum de l’OTAN, sobre el qual 
plouen les col·laboracions contràries a formar-ne part. 
Alguns partits i entitats en faran una intensa campanya.
   La voluntat de prendre el pols dels municipis veïns 
es nota en la cura en l’edició dels continguts, entre els 
quals sempre hi ha informacions que els afecten. Els 
resultats esportius són un bon aliat per a aquest equili-
bri informatiu.
   El 1987 es produeix un nou canvi en el disseny de la 
capçalera. El setmanari substitueix la creació de Joan 
Ausió, que s’hi havia mantingut durant nou anys, per 
un disseny més sobri, en blanc i negre, en què única-
ment apareix la paraula MONTBUI.
   És any d’eleccions municipals. El PSC les torna a 
guanyar, amb un marge molt estret, i Miquel Puig 
mantindrà l’alcaldia gràcies al pacte de govern amb IC.
   L’any 1988 arriba la feminització del Setmanari 
Montbui. Montserrat Canyameres n’assumeix el coman-
dament, incloent-hi les tasques d’administració, i enceta 
una nova etapa en una redacció col·legiada en què és la 
dona més veterana. S’hi aniran incorporant Mercè Solé, 
Maite Bonora, Montse Marès i Mª Núria Revetlle.
   El seu millor record d’aquella època és «haver 
animat a apoderar les noies com a escriptores». Tot i 
la il·lusió, l’etapa de Canyameres tampoc durarà gaire. 
Ella mateixa explica que «la política de partis de finals 
dels vuitanta era molt dura. Les forces hegemòniques, 
PSC i CiU, tenien pugnes estratègiques per la seva 
representació a la premsa».
   Recorda que va dimitir el 1990 arran del tractament
que el setmanari donava a l’assumpte del camp de golf. 
«Jo hi estava en contra. Com a directora, m’agradava 
escriure editorials, i les que vaig escriure sobre el 
camp de golf no van agradar gens». Segons relata, com 
a reacció, hi va haver moviments polítics «soterrats» 

Portada del nº 390, amb els resultats del referèdum sobre 
l'OTAN (AMCMO)

El 1987 el Montbui renova la capçalera, i Miquel Puig, l'alcaldia 
(AMCMO)
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celebren. A l’Institut Manolo Hugué és temps de 
protestes per noves implantacions legislatives, i s’orga-
nitza la «Tribuna pública»: un acte obert on l’alcalde ret 
comptes sobre tot allò que li pregunta la ciutadania.
   Al carrer es continuen notant els efectes d’una 
situació global complicada. Augmenten les notícies de 
successos per furts i atracaments lligats al consum de 
drogues. D’altra banda, el setmanari també recull 
opinions enceses respecte a la construcció nacional i la 
llengua catalana.
   En la cara més amable, l’emotiu acte d’homenatge al 
pare Poch, qui tantes pàgines havia omplert fins a 
aquell moment i el naixement de Ràdio Caldes per 
Festa Major d’aquell 1980.
   L’any 1981 el Montbui continua publicant editorials 
amb certa regularitat. No és una secció fixa en la 
trajectòria del setmanari, sinó que depèn de la compo-
sició del Consell de redacció. En aquesta època, 
escriuen sobre temes d’actualitat al municipi, com la 
bona notícia que l’institut Manolo Hugué serà públic o 
el projecte d’urbanització «d’alt estànding» a la Torre 
Nova. El critiquen perquè consideren que hi ha massa 
urbanitzacions, que, entre altres qüestions, perjudi-
quen l’entorn natural del Farell. També li posen el punt 
crític a nous equipaments, com el Parc de l’Estació, que 
s’inaugura al juny sense estar acabat. L’editorial 
ofereix també el punt de vista del mitjà respecte a 
temes d’abast general, com el cop d’Estat del 23 de 
febrer de 1981.
   El seguiment de l’actualitat local els porta algun 
maldecap. En el nº 159 (31/1/1981), informen sobre 
l’operació policial que ha recuperat objectes robats per 
valor de dos milions de pessetes. Publiquen els noms 
dels disset detinguts, cosa que els obliga a justificar-se 
en el número següent, donat que hi ha veïns de la vila 
que responen a alguns d’aquests noms sense tenir res a 
veure amb l’operació.
   Són els temps en què Ràdio Caldes comença
les emissions regulars, i el Montbui s’implica en
la promoció del nou mitjà amb entrevistes als
seus impulsors i la publicació de la programació.

   El fet més impactant i tràgic, no només d’aquell any 
sinó de la història recent de Caldes és l’accident al Molí 
d’en Ral, en què moren sis persones per la inhalació 
dels gasos tòxics acumulats en el soterrani. Montbui 
n’informa al nº 180 (4/7/1981) i en fa el seguiment en 
edicions posteriors. Resulta corprenedor el relat dels 
fets, per com van anar succeint-se les víctimes entre qui 
volia socórrer els qui havien quedat atrapats abans. El 
poble sencer es va concentrar a les portes de l’església 
de Santa Maria per mostrar el seu condol.
   L’octubre s’inaugura el Pavelló de Les Cremades, 
amb la presència destacada del president del Parlament, 
Heribert Barrera, a qui entrevisten. Aquesta inaugura-
ció serveix també per homenatjar la nedadora calderina 
Anna Maria Aiguasanosa, campiona d’Espanya.
   És l’any de la mort de l’arqueòleg Llogari Sala, un 
dels principals estudiosos i protectors de la prehistòria 
de Caldes, a qui s’homenatja durant la Festa Major.
   El nº 200 coincideix amb l’últim de l’any. Celebren 
l’efemèride amb un editorial i amb un extraordinari de 
vint pàgines en paper cartolina al preu de 60 pessetes. 
El titular de portada és: «Cal un museu local del 
patrimoni del Mas Manolo».
   El número següent, el primer de 1982 (9 de gener) 
porta la novetat de la dimissió de Joan Agut. A partir 
de llavors, el consell de redacció funcionarà de forma 
col·legiada.
   1982 és un any de crisi laboral. El nº 203 (23/1) obre 
amb dos titulars il·lustratius: «Els 105 treballadors de 
Tiana, S.A., sense feina» i «La crisi del tèxtil ha 
arribat a Caldes».
   Joan Oller recupera les cròniques des del Brasil, on 
torna un bon grapat d’anys després. També hi ha canvi de 
junta al Centre Democràtic Progressista. Al nº 210 
(13/3/1982), Montbui publica la carta de comiat de la junta 
sortint i una entrevista amb el nou president, Miquel Rifà.
   L’esdeveniment destacat de l’any és la recupera-
ció de la Fira de Caldes, amb la denominació
de Fira Agrícola i Ramadera del Vallès. El
nº 221 (5/6/1982) li dedica quatre pàgines i la
foto de portada. Hi assisteixen 15.000 persones.

   El 19 de juny el Consell de redacció s’acomiada de 
Joan Font, mort als 84 anys. Hi col·laborava amb 
articles d’opinió i cròniques dels anys de la seva joven-
tut. Font havia estat president d’ERC durant la Segona 
República i escrivia al Farell.
   Algunes entrevistes destacades de l’any són les 
que fan als actors José Sazatornil «Saza» i José Luis 
López Vázquez, que participaven en un rodatge a 
Caldes, i als aventurers locals Rafael Tibau, que 
havia participat en la III Volta al Món a Vela, i Josep 
Fontcuberta i Jordi Anglí, que havien format part 
d’una expedició catalana a l’Himàlaia.
   El mes d’octubre hi ha les eleccions generals en què 
el PSOE aconsegueix una victòria històrica, també a 

Caldes. En aquesta mateixa edició hi ha un reportatge 
sobre l’embassament municipal de la pedrera del Remei, 
inaugurat per Festa Major, que, com veurem, no acabarà 
de solucionar els problemes d’abastament d’aigua.
   El 1984 el Montbui estrena noves seccions: la de 
cinema de Josep Checa, la de llengua catalana i llibres 
que fa Carme Aymerich, la d’educació del Grup Àmbit 
Maria Corral i un petit apartat de dades útils amb 
informació de servei. És el moment també de saludar 
una nova publicació: el quinzenal Quinze Dies, al capda-
vant de la qual hi ha Lluís Parellada, qui també estarà 
vinculat a la redacció del setmanari durant un temps.
   És notícia el tancament d‘Indústries Bonastre 
(metal·lúrgia), poc després del de la tèxtil Tiana, així 

com la mort del joier J. Guarch, víctima d’un atraca-
ment, i la del regidor socialista Lluís Artigas. Tornen 
les eleccions al Parlament, amb una gran portada sobre 
la victòria de CiU.
   Coincidint amb el número 300, el setmanari tira 
endavant una enquesta de satisfacció entre els lectors. 
Es tracta d’un número especial (24 pàgines, 75 pesse-
tes), amb un editorial demolidor. Reconeixen la gran 
feina col·lectiva dels vuit darrers anys, però expliquen 
que la situació no és gens afalagadora i que no s’està 
produint el relleu necessari de redactors. Val a dir que 
aquesta és una etapa on a la redacció no hi ha ningú 
vinculat directament al periodisme. Per tant, i vist en 
perspectiva, es fa interessant la següent reflexió:
   «(...) que sigui un mitjà informatiu regit per criteris 
periodístics, àgil, viu i interessant. Un setmanari 
adormit, que es va arrossegant pels mateixos camins 
d’apatia és perfectament inútil. Si entre la població de 
Caldes no poden sorgir nous redactors amb capacitat 
i voluntat per renovar i tirar endavant un autèntic 
informatiu, ens trobem davant una crisi important. 
Calen solucions ràpides i efectives. Fins i tot caldria 
replantejar l’actual sistema de periodisme amateur. O 
potser Caldes no es mereix un setmanari».
   El retorn de l’enquesta conclou que més de la meitat 
dels lectors són homes joves, a l’entorn dels 25 anys, 
subscriptors, interessats majoritàriament, i per ordre 
de preferència, en informacions de l’ajuntament, actes, 
entrevistes i, en menor grau, opinió i esports. En 
respostes més obertes, els i les participants a l’enquesta 
reclamen més professionalització del mitjà i rebutgen 
les batusses personals en forma d’articles.
   En contrast, el Patronat saluda els 300 números i, 
com a reconeixement, demana que es publiquin el 
noms dels diferents equips que l’han fet possible. El to 
optimista del Patronat no té res a veure amb el clam 
que surt de la redacció.
   El nº 308 té un valor especial. La portada la 
dediquen a l’entrega de premis del Concurs Literari en 
què es fa un sentit homenatge a Salvador Codina, qui 
fou director de la publicació i també el primer director 

de Ràdio Caldes; el personatge clau en la transició per 
aglutinar la diversitat de perfils. A partir d’aquest 
número la inserció de fotos a la portada es va normalit-
zant. En l’edició següent, la Comissió directiva conti-
nua pressionant: «Aquesta podria ser la darrera crida. 
(...) Diuen que els països tenen els governants que es 
mereixen. Parodiant-ho podríem dir que Caldes tindrà 
la premsa que es mereixi».
   Davant la contundència dels editorials, el Patronat 
decideix retribuir la feina del cos de redacció, posant 
punt final, així, al «periodisme d’afició» que va encun-
yar el pioner Josep Rifé. Aquest fet farà augmentar el 
preu del setmanari fins a les 40 pessetes. Alguns redac-
tors, però, després d’acusar el Patronat de deixadesa, 

pleguen. Alhora, n’hi ha que s’hi vinculen de nou, 
com Edilbert Comas, o hi entre un per primer cop, 
com Joaquim Madorell i Mònica Ricart, que posaran 
l’accent en temes culturals. Justament aquell 1984 es 
celebra la primera Setmana del Jovent: una multipro-
posta d’activitats culturals adreçada a l’alumnat de 
l’Institut Manolo Hugué en col·laboració amb entitats 
del poble, entre elles mitjans de comunicació com el 
mateix Setmanari Montbui i Ràdio Caldes.
   El repte principal que la publicació es planteja amb 
l’arribada de 1985 és donar servei informatiu a les 
poblacions veïnes: Palau, Sentmenat i Sant Feliu, amb 

l’esperança que suposi l’empenta definitiva. Recordem 
que Quinze Dies va perseguir el mateix objectiu. El seu 
impulsor, Lluís Parellada, en aquesta època es desvin-
cula del Montbui. Edilbert Comas, qui ja hi acumula 
anys i diferents etapes com a redactor, n’assumeix la 
direcció, i Montserrat Canyameres torna a la redacció. 
Entre les col·laboracions habituals dels vuitanta hi ha les 
de Pepe Beúnza, Camil Torras i l’artista Romà Martí, 
qui en aquell moment és director de Ràdio Caldes.
   L’exclusiva de l’any és el pacte de silenci entre els 
partits del consistori en torn al conflicte de la pedrera 
d’EGRESA. El Setmanari Montbui fa pública la quan-

titat compensatòria a l’empresa a canvi d’aturar la 
seva activitat. Més endavant, la polèmica continua 
quan es donen detalls de la dificultat de la negociació, 
amb un sopar accidentat entre representants de 
l’empresa i de l’ajuntament. Tant és així, que l’alesho-
res alcalde, Miquel Puig (PSC), es veu obligat a 
redactar un comunicat que es publica a portada.
   En paral·lel, el setmanari fa una extensa cobertura 
de la visita de Jordi Pujol, president de la Generalitat.
   Una altra curiositat a destacar és l’extra de Festa 
Major, amb 84 pàgines per primera vegada numerades. 
Tal i com és habitual, s’hi poden llegir articles de gent 

experta en diferents àmbits de Caldes, entrevistes, 
reportatges i la firma d’una col·laboradora destacada 
per la seva gran capacitat expressiva i una llarga fideli-
tat al mitjà: Mª Núria Revetlle. La portada l’ocupa 
l’efemèride del desè aniversari de la mort de Franco.
   El 1986 continua l’escalada de tensió entre la redac-
ció i el Patronat. Malgrat l’aposta per recollir informa-
ció dels pobles veïns i la nova pujada de preu, fins a les 
50 pessetes, les coses no semblen millorar.
   Edilbert Comas dimiteix al desembre i s’acomiada 
amb un escrit al nº 423 on, tot i valorar les novetats 
positives i la bona predisposició de l’equip, adverteix 

que calen canvis tècnics i comercials si realment es 
creu en l’aposta de convertir el setmanari en el mitjà de 
referència ja no només a Caldes. Es pregunta si 
realment el Patronat és conscient de la potencialitat 
que té el Montbui amb aquest nou projecte.
   En l’edició següent, el Patronat, al capdavant del 
qual hi ha Andreu Canals, respon Comas en una dura 
carta on diu que no es pot fer càrrec de les despeses 
que comporta tot plegat i atribueix les demandes a 
rauxes de joventut. Així doncs, la impressió en òfset es 
fa esperar. Aquest no és l’únic entrebanc que ha de 
superar Comas, sinó que també, i arran de les informa-
cions sobre Can Valls, haurà de declarar davant del 
jutge en una querella que els promotors de la urbanit-

zació interposen contra l’ajuntament, al qual acusen de 
fabricar una campanya de premsa amb informacions 
tergiversades, a través del setmanari.
   Les disputes més agres es donen entre els partits, 
bàsicament entre PSC i CiU, que les traslladen a les 
pàgines de la publicació fins que arriben al jutjat de 
pau, on l’assessor de l’ajuntament demana a CiU que 
es retracti d’un article titulat «Cornuts i pagar el 
beure?», referit al conflicte amb EGRESA. Enmig de 
la picabaralla, una altra veu contundent: la de la 
Comissió per la Salvaguarda del Farell, que critica 
fortament aquestes actituds polítiques. Per cert, la 
carpeta EGRESA es tancarà amb una compensació 
de 105 milions de pessetes per part de l’ajuntament a 

l’empresa, a pagar en un termini de cinc anys.
   Aquest també és l’any en què es comença a parlar del 
Centre Cívic i Cultural, de la Gran Sardana de Sentme-
nat, de la viabilitat de la Fira Agrícola i Ramadera, de
la tallada de l’emblemàtic Pi de La Borda, amb 130
anys de vida. D’articles sobre l’entrada a la CEE i, 
especialment, del Referèndum de l’OTAN, sobre el qual 
plouen les col·laboracions contràries a formar-ne part. 
Alguns partits i entitats en faran una intensa campanya.
   La voluntat de prendre el pols dels municipis veïns 
es nota en la cura en l’edició dels continguts, entre els 
quals sempre hi ha informacions que els afecten. Els 
resultats esportius són un bon aliat per a aquest equili-
bri informatiu.
   El 1987 es produeix un nou canvi en el disseny de la 
capçalera. El setmanari substitueix la creació de Joan 
Ausió, que s’hi havia mantingut durant nou anys, per 
un disseny més sobri, en blanc i negre, en què única-
ment apareix la paraula MONTBUI.
   És any d’eleccions municipals. El PSC les torna a 
guanyar, amb un marge molt estret, i Miquel Puig 
mantindrà l’alcaldia gràcies al pacte de govern amb IC.
   L’any 1988 arriba la feminització del Setmanari 
Montbui. Montserrat Canyameres n’assumeix el coman-
dament, incloent-hi les tasques d’administració, i enceta 
una nova etapa en una redacció col·legiada en què és la 
dona més veterana. S’hi aniran incorporant Mercè Solé, 
Maite Bonora, Montse Marès i Mª Núria Revetlle.
   El seu millor record d’aquella època és «haver 
animat a apoderar les noies com a escriptores». Tot i 
la il·lusió, l’etapa de Canyameres tampoc durarà gaire. 
Ella mateixa explica que «la política de partis de finals 
dels vuitanta era molt dura. Les forces hegemòniques, 
PSC i CiU, tenien pugnes estratègiques per la seva 
representació a la premsa».
   Recorda que va dimitir el 1990 arran del tractament
que el setmanari donava a l’assumpte del camp de golf. 
«Jo hi estava en contra. Com a directora, m’agradava 
escriure editorials, i les que vaig escriure sobre el 
camp de golf no van agradar gens». Segons relata, com 
a reacció, hi va haver moviments polítics «soterrats» 

per fer-la fora, però va ser ella qui va decidir marxar.
   Efectivament, el 18/11/1989 (nº 552) Montbui publica 
l’editorial «Aigua i camp de golf», molt crític amb l’ajun-
tament per tirar endavant una «obra inútil i de caire 
capitalista», en un moment, a més, en què hi havia 
restriccions d’aigua i, segons indicava Canyameres en el 
seu escrit, cap garantia que la presa s’acabés executant. 
La seva dimissió, però, va arribar l’abril de l’any següent, 
per uns altres motius, com veurem més endavant.
   Amb la seva entrada el 1988, s’engega una nova 
campanya de subscripció, i en un editorial titulat «Un 
altre cop de timó» (nº 469, del 2/1/1988) expliquen que 
el Montbui «necessita la col·laboració de persones, 

Montserrat Canyameres en una imatge el 1996 (Arxiu Montbui)
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celebren. A l’Institut Manolo Hugué és temps de 
protestes per noves implantacions legislatives, i s’orga-
nitza la «Tribuna pública»: un acte obert on l’alcalde ret 
comptes sobre tot allò que li pregunta la ciutadania.
   Al carrer es continuen notant els efectes d’una 
situació global complicada. Augmenten les notícies de 
successos per furts i atracaments lligats al consum de 
drogues. D’altra banda, el setmanari també recull 
opinions enceses respecte a la construcció nacional i la 
llengua catalana.
   En la cara més amable, l’emotiu acte d’homenatge al 
pare Poch, qui tantes pàgines havia omplert fins a 
aquell moment i el naixement de Ràdio Caldes per 
Festa Major d’aquell 1980.
   L’any 1981 el Montbui continua publicant editorials 
amb certa regularitat. No és una secció fixa en la 
trajectòria del setmanari, sinó que depèn de la compo-
sició del Consell de redacció. En aquesta època, 
escriuen sobre temes d’actualitat al municipi, com la 
bona notícia que l’institut Manolo Hugué serà públic o 
el projecte d’urbanització «d’alt estànding» a la Torre 
Nova. El critiquen perquè consideren que hi ha massa 
urbanitzacions, que, entre altres qüestions, perjudi-
quen l’entorn natural del Farell. També li posen el punt 
crític a nous equipaments, com el Parc de l’Estació, que 
s’inaugura al juny sense estar acabat. L’editorial 
ofereix també el punt de vista del mitjà respecte a 
temes d’abast general, com el cop d’Estat del 23 de 
febrer de 1981.
   El seguiment de l’actualitat local els porta algun 
maldecap. En el nº 159 (31/1/1981), informen sobre 
l’operació policial que ha recuperat objectes robats per 
valor de dos milions de pessetes. Publiquen els noms 
dels disset detinguts, cosa que els obliga a justificar-se 
en el número següent, donat que hi ha veïns de la vila 
que responen a alguns d’aquests noms sense tenir res a 
veure amb l’operació.
   Són els temps en què Ràdio Caldes comença
les emissions regulars, i el Montbui s’implica en
la promoció del nou mitjà amb entrevistes als
seus impulsors i la publicació de la programació.

   El fet més impactant i tràgic, no només d’aquell any 
sinó de la història recent de Caldes és l’accident al Molí 
d’en Ral, en què moren sis persones per la inhalació 
dels gasos tòxics acumulats en el soterrani. Montbui 
n’informa al nº 180 (4/7/1981) i en fa el seguiment en 
edicions posteriors. Resulta corprenedor el relat dels 
fets, per com van anar succeint-se les víctimes entre qui 
volia socórrer els qui havien quedat atrapats abans. El 
poble sencer es va concentrar a les portes de l’església 
de Santa Maria per mostrar el seu condol.
   L’octubre s’inaugura el Pavelló de Les Cremades, 
amb la presència destacada del president del Parlament, 
Heribert Barrera, a qui entrevisten. Aquesta inaugura-
ció serveix també per homenatjar la nedadora calderina 
Anna Maria Aiguasanosa, campiona d’Espanya.
   És l’any de la mort de l’arqueòleg Llogari Sala, un 
dels principals estudiosos i protectors de la prehistòria 
de Caldes, a qui s’homenatja durant la Festa Major.
   El nº 200 coincideix amb l’últim de l’any. Celebren 
l’efemèride amb un editorial i amb un extraordinari de 
vint pàgines en paper cartolina al preu de 60 pessetes. 
El titular de portada és: «Cal un museu local del 
patrimoni del Mas Manolo».
   El número següent, el primer de 1982 (9 de gener) 
porta la novetat de la dimissió de Joan Agut. A partir 
de llavors, el consell de redacció funcionarà de forma 
col·legiada.
   1982 és un any de crisi laboral. El nº 203 (23/1) obre 
amb dos titulars il·lustratius: «Els 105 treballadors de 
Tiana, S.A., sense feina» i «La crisi del tèxtil ha 
arribat a Caldes».
   Joan Oller recupera les cròniques des del Brasil, on 
torna un bon grapat d’anys després. També hi ha canvi de 
junta al Centre Democràtic Progressista. Al nº 210 
(13/3/1982), Montbui publica la carta de comiat de la junta 
sortint i una entrevista amb el nou president, Miquel Rifà.
   L’esdeveniment destacat de l’any és la recupera-
ció de la Fira de Caldes, amb la denominació
de Fira Agrícola i Ramadera del Vallès. El
nº 221 (5/6/1982) li dedica quatre pàgines i la
foto de portada. Hi assisteixen 15.000 persones.

   El 19 de juny el Consell de redacció s’acomiada de 
Joan Font, mort als 84 anys. Hi col·laborava amb 
articles d’opinió i cròniques dels anys de la seva joven-
tut. Font havia estat president d’ERC durant la Segona 
República i escrivia al Farell.
   Algunes entrevistes destacades de l’any són les 
que fan als actors José Sazatornil «Saza» i José Luis 
López Vázquez, que participaven en un rodatge a 
Caldes, i als aventurers locals Rafael Tibau, que 
havia participat en la III Volta al Món a Vela, i Josep 
Fontcuberta i Jordi Anglí, que havien format part 
d’una expedició catalana a l’Himàlaia.
   El mes d’octubre hi ha les eleccions generals en què 
el PSOE aconsegueix una victòria històrica, també a 

Caldes. En aquesta mateixa edició hi ha un reportatge 
sobre l’embassament municipal de la pedrera del Remei, 
inaugurat per Festa Major, que, com veurem, no acabarà 
de solucionar els problemes d’abastament d’aigua.
   El 1984 el Montbui estrena noves seccions: la de 
cinema de Josep Checa, la de llengua catalana i llibres 
que fa Carme Aymerich, la d’educació del Grup Àmbit 
Maria Corral i un petit apartat de dades útils amb 
informació de servei. És el moment també de saludar 
una nova publicació: el quinzenal Quinze Dies, al capda-
vant de la qual hi ha Lluís Parellada, qui també estarà 
vinculat a la redacció del setmanari durant un temps.
   És notícia el tancament d‘Indústries Bonastre 
(metal·lúrgia), poc després del de la tèxtil Tiana, així 

com la mort del joier J. Guarch, víctima d’un atraca-
ment, i la del regidor socialista Lluís Artigas. Tornen 
les eleccions al Parlament, amb una gran portada sobre 
la victòria de CiU.
   Coincidint amb el número 300, el setmanari tira 
endavant una enquesta de satisfacció entre els lectors. 
Es tracta d’un número especial (24 pàgines, 75 pesse-
tes), amb un editorial demolidor. Reconeixen la gran 
feina col·lectiva dels vuit darrers anys, però expliquen 
que la situació no és gens afalagadora i que no s’està 
produint el relleu necessari de redactors. Val a dir que 
aquesta és una etapa on a la redacció no hi ha ningú 
vinculat directament al periodisme. Per tant, i vist en 
perspectiva, es fa interessant la següent reflexió:
   «(...) que sigui un mitjà informatiu regit per criteris 
periodístics, àgil, viu i interessant. Un setmanari 
adormit, que es va arrossegant pels mateixos camins 
d’apatia és perfectament inútil. Si entre la població de 
Caldes no poden sorgir nous redactors amb capacitat 
i voluntat per renovar i tirar endavant un autèntic 
informatiu, ens trobem davant una crisi important. 
Calen solucions ràpides i efectives. Fins i tot caldria 
replantejar l’actual sistema de periodisme amateur. O 
potser Caldes no es mereix un setmanari».
   El retorn de l’enquesta conclou que més de la meitat 
dels lectors són homes joves, a l’entorn dels 25 anys, 
subscriptors, interessats majoritàriament, i per ordre 
de preferència, en informacions de l’ajuntament, actes, 
entrevistes i, en menor grau, opinió i esports. En 
respostes més obertes, els i les participants a l’enquesta 
reclamen més professionalització del mitjà i rebutgen 
les batusses personals en forma d’articles.
   En contrast, el Patronat saluda els 300 números i, 
com a reconeixement, demana que es publiquin el 
noms dels diferents equips que l’han fet possible. El to 
optimista del Patronat no té res a veure amb el clam 
que surt de la redacció.
   El nº 308 té un valor especial. La portada la 
dediquen a l’entrega de premis del Concurs Literari en 
què es fa un sentit homenatge a Salvador Codina, qui 
fou director de la publicació i també el primer director 

de Ràdio Caldes; el personatge clau en la transició per 
aglutinar la diversitat de perfils. A partir d’aquest 
número la inserció de fotos a la portada es va normalit-
zant. En l’edició següent, la Comissió directiva conti-
nua pressionant: «Aquesta podria ser la darrera crida. 
(...) Diuen que els països tenen els governants que es 
mereixen. Parodiant-ho podríem dir que Caldes tindrà 
la premsa que es mereixi».
   Davant la contundència dels editorials, el Patronat 
decideix retribuir la feina del cos de redacció, posant 
punt final, així, al «periodisme d’afició» que va encun-
yar el pioner Josep Rifé. Aquest fet farà augmentar el 
preu del setmanari fins a les 40 pessetes. Alguns redac-
tors, però, després d’acusar el Patronat de deixadesa, 

pleguen. Alhora, n’hi ha que s’hi vinculen de nou, 
com Edilbert Comas, o hi entre un per primer cop, 
com Joaquim Madorell i Mònica Ricart, que posaran 
l’accent en temes culturals. Justament aquell 1984 es 
celebra la primera Setmana del Jovent: una multipro-
posta d’activitats culturals adreçada a l’alumnat de 
l’Institut Manolo Hugué en col·laboració amb entitats 
del poble, entre elles mitjans de comunicació com el 
mateix Setmanari Montbui i Ràdio Caldes.
   El repte principal que la publicació es planteja amb 
l’arribada de 1985 és donar servei informatiu a les 
poblacions veïnes: Palau, Sentmenat i Sant Feliu, amb 

l’esperança que suposi l’empenta definitiva. Recordem 
que Quinze Dies va perseguir el mateix objectiu. El seu 
impulsor, Lluís Parellada, en aquesta època es desvin-
cula del Montbui. Edilbert Comas, qui ja hi acumula 
anys i diferents etapes com a redactor, n’assumeix la 
direcció, i Montserrat Canyameres torna a la redacció. 
Entre les col·laboracions habituals dels vuitanta hi ha les 
de Pepe Beúnza, Camil Torras i l’artista Romà Martí, 
qui en aquell moment és director de Ràdio Caldes.
   L’exclusiva de l’any és el pacte de silenci entre els 
partits del consistori en torn al conflicte de la pedrera 
d’EGRESA. El Setmanari Montbui fa pública la quan-

titat compensatòria a l’empresa a canvi d’aturar la 
seva activitat. Més endavant, la polèmica continua 
quan es donen detalls de la dificultat de la negociació, 
amb un sopar accidentat entre representants de 
l’empresa i de l’ajuntament. Tant és així, que l’alesho-
res alcalde, Miquel Puig (PSC), es veu obligat a 
redactar un comunicat que es publica a portada.
   En paral·lel, el setmanari fa una extensa cobertura 
de la visita de Jordi Pujol, president de la Generalitat.
   Una altra curiositat a destacar és l’extra de Festa 
Major, amb 84 pàgines per primera vegada numerades. 
Tal i com és habitual, s’hi poden llegir articles de gent 

experta en diferents àmbits de Caldes, entrevistes, 
reportatges i la firma d’una col·laboradora destacada 
per la seva gran capacitat expressiva i una llarga fideli-
tat al mitjà: Mª Núria Revetlle. La portada l’ocupa 
l’efemèride del desè aniversari de la mort de Franco.
   El 1986 continua l’escalada de tensió entre la redac-
ció i el Patronat. Malgrat l’aposta per recollir informa-
ció dels pobles veïns i la nova pujada de preu, fins a les 
50 pessetes, les coses no semblen millorar.
   Edilbert Comas dimiteix al desembre i s’acomiada 
amb un escrit al nº 423 on, tot i valorar les novetats 
positives i la bona predisposició de l’equip, adverteix 

que calen canvis tècnics i comercials si realment es 
creu en l’aposta de convertir el setmanari en el mitjà de 
referència ja no només a Caldes. Es pregunta si 
realment el Patronat és conscient de la potencialitat 
que té el Montbui amb aquest nou projecte.
   En l’edició següent, el Patronat, al capdavant del 
qual hi ha Andreu Canals, respon Comas en una dura 
carta on diu que no es pot fer càrrec de les despeses 
que comporta tot plegat i atribueix les demandes a 
rauxes de joventut. Així doncs, la impressió en òfset es 
fa esperar. Aquest no és l’únic entrebanc que ha de 
superar Comas, sinó que també, i arran de les informa-
cions sobre Can Valls, haurà de declarar davant del 
jutge en una querella que els promotors de la urbanit-

zació interposen contra l’ajuntament, al qual acusen de 
fabricar una campanya de premsa amb informacions 
tergiversades, a través del setmanari.
   Les disputes més agres es donen entre els partits, 
bàsicament entre PSC i CiU, que les traslladen a les 
pàgines de la publicació fins que arriben al jutjat de 
pau, on l’assessor de l’ajuntament demana a CiU que 
es retracti d’un article titulat «Cornuts i pagar el 
beure?», referit al conflicte amb EGRESA. Enmig de 
la picabaralla, una altra veu contundent: la de la 
Comissió per la Salvaguarda del Farell, que critica 
fortament aquestes actituds polítiques. Per cert, la 
carpeta EGRESA es tancarà amb una compensació 
de 105 milions de pessetes per part de l’ajuntament a 

l’empresa, a pagar en un termini de cinc anys.
   Aquest també és l’any en què es comença a parlar del 
Centre Cívic i Cultural, de la Gran Sardana de Sentme-
nat, de la viabilitat de la Fira Agrícola i Ramadera, de
la tallada de l’emblemàtic Pi de La Borda, amb 130
anys de vida. D’articles sobre l’entrada a la CEE i, 
especialment, del Referèndum de l’OTAN, sobre el qual 
plouen les col·laboracions contràries a formar-ne part. 
Alguns partits i entitats en faran una intensa campanya.
   La voluntat de prendre el pols dels municipis veïns 
es nota en la cura en l’edició dels continguts, entre els 
quals sempre hi ha informacions que els afecten. Els 
resultats esportius són un bon aliat per a aquest equili-
bri informatiu.
   El 1987 es produeix un nou canvi en el disseny de la 
capçalera. El setmanari substitueix la creació de Joan 
Ausió, que s’hi havia mantingut durant nou anys, per 
un disseny més sobri, en blanc i negre, en què única-
ment apareix la paraula MONTBUI.
   És any d’eleccions municipals. El PSC les torna a 
guanyar, amb un marge molt estret, i Miquel Puig 
mantindrà l’alcaldia gràcies al pacte de govern amb IC.
   L’any 1988 arriba la feminització del Setmanari 
Montbui. Montserrat Canyameres n’assumeix el coman-
dament, incloent-hi les tasques d’administració, i enceta 
una nova etapa en una redacció col·legiada en què és la 
dona més veterana. S’hi aniran incorporant Mercè Solé, 
Maite Bonora, Montse Marès i Mª Núria Revetlle.
   El seu millor record d’aquella època és «haver 
animat a apoderar les noies com a escriptores». Tot i 
la il·lusió, l’etapa de Canyameres tampoc durarà gaire. 
Ella mateixa explica que «la política de partis de finals 
dels vuitanta era molt dura. Les forces hegemòniques, 
PSC i CiU, tenien pugnes estratègiques per la seva 
representació a la premsa».
   Recorda que va dimitir el 1990 arran del tractament
que el setmanari donava a l’assumpte del camp de golf. 
«Jo hi estava en contra. Com a directora, m’agradava 
escriure editorials, i les que vaig escriure sobre el 
camp de golf no van agradar gens». Segons relata, com 
a reacció, hi va haver moviments polítics «soterrats» 

entitats i associacions sense haver de demostrar cap 
tipus de vinculació especial amb aquestes».
   A més de la política, hi ha espais amables que 
informen de coses quotidianes del nostre entorn, com 
la meteorologia, amb l’incombustible Domènec Crivi-
llés, qui, recordem, hi és des de 1979.
   També són els inicis de la cèlebre columna «Cada 
cap, un barret», de la Mª Núria Revetlle. La periodista 
recorda que era una època de «molta efervescència 
cultural al poble», cosa que a vegades li donava idees per 
al seu espai. De tota manera, «escrivia sobre allò que em 
motivava, fos del poble o sobre l’actualitat general». La 
nota curiosa és que «de tant en tant em trucaven a casa 
o em paraven pel carrer per demanar-me que escrivís 
sobre un assumpte concret, i a vegades em servia per 
tirar del fil d’algun tema interessant».
   La redacció s’engresca a oferir reportatges en profun-
ditat, però no se n’acaben de sortir per la manca de 
temps que requereix aquest tipus de treballs i les 
crítiques que susciten, de tant en tant, per part d’algú que 
se sent al·ludit. Se’n fan de l’àmbit educatiu, de finances 
i empreses, i també s’engega el «Montbui de la dona».
   El Centre Democràtic engega el seu concurs de 
teatre, l’actual escola El Farell posa en marxa una 
campanya per decidir el canvi de nom, i Caldes canvia 
de comarca. Una modificació que, si bé inicialment és 
aplaudida per totes les forces polítiques, s’anirà embo-
licant per les contínues batalles entre Generalitat i 
ajuntaments, instigades de fons per CiU i PSC.
   És any de vagues al centres educatius per recla-
mar recursos. Les famílies s’hi sumen i fan pedago-
gia amb articles d’opinió. Però com que les mobilit-
zacions es perllonguen en el temps, les mateixes 
AMPA exigeixen responsabilitat a ambdues parts 
pels perjudicis que causen als alumnes.
   El 1988 es crea la Comissió Pro-Agermanament 
amb Taunussteïn, iniciativa a la qual el Montbui 
dedicarà moltes pàgines al llarg de tot l’any següent. 
Al setembre la vila alemanya acull l’acte oficial en 
què participa una delegació calderina encapçalada 
per l’alcalde. El 1989 també es comença a gestar 

l’agermanament amb el municipi granadí de Gor.
   Pel que fa a l’activitat informativa, hi ha dos temes 
destacats: l’aprovació del conveni per a la construcció 
del camp de golf, que tirarà endavant malgrat les més 
de cent al·legacions que hi presenta el grup ciutadà 
contrari al projecte; i el relleu a l’alcaldia, després de la 
dimissió al novembre de Miquel Puig.
   Resulta si més no curiosa la manera com n’informa 
el setmanari. El nº 550 (4/11/1989) obre amb el resultat 
de les eleccions generals, que a Caldes les guanya CiU. 
També en portada, a la part inferior esquerra, apareix 
una petita peça a dues columnes en què s’explica la 
dimissió de l’alcalde i que Montserrat Domènec serà la 

El Montbui informava en el nº 552 del relleu a l'alcaldia 
(AMCMO)
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celebren. A l’Institut Manolo Hugué és temps de 
protestes per noves implantacions legislatives, i s’orga-
nitza la «Tribuna pública»: un acte obert on l’alcalde ret 
comptes sobre tot allò que li pregunta la ciutadania.
   Al carrer es continuen notant els efectes d’una 
situació global complicada. Augmenten les notícies de 
successos per furts i atracaments lligats al consum de 
drogues. D’altra banda, el setmanari també recull 
opinions enceses respecte a la construcció nacional i la 
llengua catalana.
   En la cara més amable, l’emotiu acte d’homenatge al 
pare Poch, qui tantes pàgines havia omplert fins a 
aquell moment i el naixement de Ràdio Caldes per 
Festa Major d’aquell 1980.
   L’any 1981 el Montbui continua publicant editorials 
amb certa regularitat. No és una secció fixa en la 
trajectòria del setmanari, sinó que depèn de la compo-
sició del Consell de redacció. En aquesta època, 
escriuen sobre temes d’actualitat al municipi, com la 
bona notícia que l’institut Manolo Hugué serà públic o 
el projecte d’urbanització «d’alt estànding» a la Torre 
Nova. El critiquen perquè consideren que hi ha massa 
urbanitzacions, que, entre altres qüestions, perjudi-
quen l’entorn natural del Farell. També li posen el punt 
crític a nous equipaments, com el Parc de l’Estació, que 
s’inaugura al juny sense estar acabat. L’editorial 
ofereix també el punt de vista del mitjà respecte a 
temes d’abast general, com el cop d’Estat del 23 de 
febrer de 1981.
   El seguiment de l’actualitat local els porta algun 
maldecap. En el nº 159 (31/1/1981), informen sobre 
l’operació policial que ha recuperat objectes robats per 
valor de dos milions de pessetes. Publiquen els noms 
dels disset detinguts, cosa que els obliga a justificar-se 
en el número següent, donat que hi ha veïns de la vila 
que responen a alguns d’aquests noms sense tenir res a 
veure amb l’operació.
   Són els temps en què Ràdio Caldes comença
les emissions regulars, i el Montbui s’implica en
la promoció del nou mitjà amb entrevistes als
seus impulsors i la publicació de la programació.

   El fet més impactant i tràgic, no només d’aquell any 
sinó de la història recent de Caldes és l’accident al Molí 
d’en Ral, en què moren sis persones per la inhalació 
dels gasos tòxics acumulats en el soterrani. Montbui 
n’informa al nº 180 (4/7/1981) i en fa el seguiment en 
edicions posteriors. Resulta corprenedor el relat dels 
fets, per com van anar succeint-se les víctimes entre qui 
volia socórrer els qui havien quedat atrapats abans. El 
poble sencer es va concentrar a les portes de l’església 
de Santa Maria per mostrar el seu condol.
   L’octubre s’inaugura el Pavelló de Les Cremades, 
amb la presència destacada del president del Parlament, 
Heribert Barrera, a qui entrevisten. Aquesta inaugura-
ció serveix també per homenatjar la nedadora calderina 
Anna Maria Aiguasanosa, campiona d’Espanya.
   És l’any de la mort de l’arqueòleg Llogari Sala, un 
dels principals estudiosos i protectors de la prehistòria 
de Caldes, a qui s’homenatja durant la Festa Major.
   El nº 200 coincideix amb l’últim de l’any. Celebren 
l’efemèride amb un editorial i amb un extraordinari de 
vint pàgines en paper cartolina al preu de 60 pessetes. 
El titular de portada és: «Cal un museu local del 
patrimoni del Mas Manolo».
   El número següent, el primer de 1982 (9 de gener) 
porta la novetat de la dimissió de Joan Agut. A partir 
de llavors, el consell de redacció funcionarà de forma 
col·legiada.
   1982 és un any de crisi laboral. El nº 203 (23/1) obre 
amb dos titulars il·lustratius: «Els 105 treballadors de 
Tiana, S.A., sense feina» i «La crisi del tèxtil ha 
arribat a Caldes».
   Joan Oller recupera les cròniques des del Brasil, on 
torna un bon grapat d’anys després. També hi ha canvi de 
junta al Centre Democràtic Progressista. Al nº 210 
(13/3/1982), Montbui publica la carta de comiat de la junta 
sortint i una entrevista amb el nou president, Miquel Rifà.
   L’esdeveniment destacat de l’any és la recupera-
ció de la Fira de Caldes, amb la denominació
de Fira Agrícola i Ramadera del Vallès. El
nº 221 (5/6/1982) li dedica quatre pàgines i la
foto de portada. Hi assisteixen 15.000 persones.

   El 19 de juny el Consell de redacció s’acomiada de 
Joan Font, mort als 84 anys. Hi col·laborava amb 
articles d’opinió i cròniques dels anys de la seva joven-
tut. Font havia estat president d’ERC durant la Segona 
República i escrivia al Farell.
   Algunes entrevistes destacades de l’any són les 
que fan als actors José Sazatornil «Saza» i José Luis 
López Vázquez, que participaven en un rodatge a 
Caldes, i als aventurers locals Rafael Tibau, que 
havia participat en la III Volta al Món a Vela, i Josep 
Fontcuberta i Jordi Anglí, que havien format part 
d’una expedició catalana a l’Himàlaia.
   El mes d’octubre hi ha les eleccions generals en què 
el PSOE aconsegueix una victòria històrica, també a 

Caldes. En aquesta mateixa edició hi ha un reportatge 
sobre l’embassament municipal de la pedrera del Remei, 
inaugurat per Festa Major, que, com veurem, no acabarà 
de solucionar els problemes d’abastament d’aigua.
   El 1984 el Montbui estrena noves seccions: la de 
cinema de Josep Checa, la de llengua catalana i llibres 
que fa Carme Aymerich, la d’educació del Grup Àmbit 
Maria Corral i un petit apartat de dades útils amb 
informació de servei. És el moment també de saludar 
una nova publicació: el quinzenal Quinze Dies, al capda-
vant de la qual hi ha Lluís Parellada, qui també estarà 
vinculat a la redacció del setmanari durant un temps.
   És notícia el tancament d‘Indústries Bonastre 
(metal·lúrgia), poc després del de la tèxtil Tiana, així 

com la mort del joier J. Guarch, víctima d’un atraca-
ment, i la del regidor socialista Lluís Artigas. Tornen 
les eleccions al Parlament, amb una gran portada sobre 
la victòria de CiU.
   Coincidint amb el número 300, el setmanari tira 
endavant una enquesta de satisfacció entre els lectors. 
Es tracta d’un número especial (24 pàgines, 75 pesse-
tes), amb un editorial demolidor. Reconeixen la gran 
feina col·lectiva dels vuit darrers anys, però expliquen 
que la situació no és gens afalagadora i que no s’està 
produint el relleu necessari de redactors. Val a dir que 
aquesta és una etapa on a la redacció no hi ha ningú 
vinculat directament al periodisme. Per tant, i vist en 
perspectiva, es fa interessant la següent reflexió:
   «(...) que sigui un mitjà informatiu regit per criteris 
periodístics, àgil, viu i interessant. Un setmanari 
adormit, que es va arrossegant pels mateixos camins 
d’apatia és perfectament inútil. Si entre la població de 
Caldes no poden sorgir nous redactors amb capacitat 
i voluntat per renovar i tirar endavant un autèntic 
informatiu, ens trobem davant una crisi important. 
Calen solucions ràpides i efectives. Fins i tot caldria 
replantejar l’actual sistema de periodisme amateur. O 
potser Caldes no es mereix un setmanari».
   El retorn de l’enquesta conclou que més de la meitat 
dels lectors són homes joves, a l’entorn dels 25 anys, 
subscriptors, interessats majoritàriament, i per ordre 
de preferència, en informacions de l’ajuntament, actes, 
entrevistes i, en menor grau, opinió i esports. En 
respostes més obertes, els i les participants a l’enquesta 
reclamen més professionalització del mitjà i rebutgen 
les batusses personals en forma d’articles.
   En contrast, el Patronat saluda els 300 números i, 
com a reconeixement, demana que es publiquin el 
noms dels diferents equips que l’han fet possible. El to 
optimista del Patronat no té res a veure amb el clam 
que surt de la redacció.
   El nº 308 té un valor especial. La portada la 
dediquen a l’entrega de premis del Concurs Literari en 
què es fa un sentit homenatge a Salvador Codina, qui 
fou director de la publicació i també el primer director 

de Ràdio Caldes; el personatge clau en la transició per 
aglutinar la diversitat de perfils. A partir d’aquest 
número la inserció de fotos a la portada es va normalit-
zant. En l’edició següent, la Comissió directiva conti-
nua pressionant: «Aquesta podria ser la darrera crida. 
(...) Diuen que els països tenen els governants que es 
mereixen. Parodiant-ho podríem dir que Caldes tindrà 
la premsa que es mereixi».
   Davant la contundència dels editorials, el Patronat 
decideix retribuir la feina del cos de redacció, posant 
punt final, així, al «periodisme d’afició» que va encun-
yar el pioner Josep Rifé. Aquest fet farà augmentar el 
preu del setmanari fins a les 40 pessetes. Alguns redac-
tors, però, després d’acusar el Patronat de deixadesa, 

pleguen. Alhora, n’hi ha que s’hi vinculen de nou, 
com Edilbert Comas, o hi entre un per primer cop, 
com Joaquim Madorell i Mònica Ricart, que posaran 
l’accent en temes culturals. Justament aquell 1984 es 
celebra la primera Setmana del Jovent: una multipro-
posta d’activitats culturals adreçada a l’alumnat de 
l’Institut Manolo Hugué en col·laboració amb entitats 
del poble, entre elles mitjans de comunicació com el 
mateix Setmanari Montbui i Ràdio Caldes.
   El repte principal que la publicació es planteja amb 
l’arribada de 1985 és donar servei informatiu a les 
poblacions veïnes: Palau, Sentmenat i Sant Feliu, amb 

l’esperança que suposi l’empenta definitiva. Recordem 
que Quinze Dies va perseguir el mateix objectiu. El seu 
impulsor, Lluís Parellada, en aquesta època es desvin-
cula del Montbui. Edilbert Comas, qui ja hi acumula 
anys i diferents etapes com a redactor, n’assumeix la 
direcció, i Montserrat Canyameres torna a la redacció. 
Entre les col·laboracions habituals dels vuitanta hi ha les 
de Pepe Beúnza, Camil Torras i l’artista Romà Martí, 
qui en aquell moment és director de Ràdio Caldes.
   L’exclusiva de l’any és el pacte de silenci entre els 
partits del consistori en torn al conflicte de la pedrera 
d’EGRESA. El Setmanari Montbui fa pública la quan-

titat compensatòria a l’empresa a canvi d’aturar la 
seva activitat. Més endavant, la polèmica continua 
quan es donen detalls de la dificultat de la negociació, 
amb un sopar accidentat entre representants de 
l’empresa i de l’ajuntament. Tant és així, que l’alesho-
res alcalde, Miquel Puig (PSC), es veu obligat a 
redactar un comunicat que es publica a portada.
   En paral·lel, el setmanari fa una extensa cobertura 
de la visita de Jordi Pujol, president de la Generalitat.
   Una altra curiositat a destacar és l’extra de Festa 
Major, amb 84 pàgines per primera vegada numerades. 
Tal i com és habitual, s’hi poden llegir articles de gent 

experta en diferents àmbits de Caldes, entrevistes, 
reportatges i la firma d’una col·laboradora destacada 
per la seva gran capacitat expressiva i una llarga fideli-
tat al mitjà: Mª Núria Revetlle. La portada l’ocupa 
l’efemèride del desè aniversari de la mort de Franco.
   El 1986 continua l’escalada de tensió entre la redac-
ció i el Patronat. Malgrat l’aposta per recollir informa-
ció dels pobles veïns i la nova pujada de preu, fins a les 
50 pessetes, les coses no semblen millorar.
   Edilbert Comas dimiteix al desembre i s’acomiada 
amb un escrit al nº 423 on, tot i valorar les novetats 
positives i la bona predisposició de l’equip, adverteix 

que calen canvis tècnics i comercials si realment es 
creu en l’aposta de convertir el setmanari en el mitjà de 
referència ja no només a Caldes. Es pregunta si 
realment el Patronat és conscient de la potencialitat 
que té el Montbui amb aquest nou projecte.
   En l’edició següent, el Patronat, al capdavant del 
qual hi ha Andreu Canals, respon Comas en una dura 
carta on diu que no es pot fer càrrec de les despeses 
que comporta tot plegat i atribueix les demandes a 
rauxes de joventut. Així doncs, la impressió en òfset es 
fa esperar. Aquest no és l’únic entrebanc que ha de 
superar Comas, sinó que també, i arran de les informa-
cions sobre Can Valls, haurà de declarar davant del 
jutge en una querella que els promotors de la urbanit-

zació interposen contra l’ajuntament, al qual acusen de 
fabricar una campanya de premsa amb informacions 
tergiversades, a través del setmanari.
   Les disputes més agres es donen entre els partits, 
bàsicament entre PSC i CiU, que les traslladen a les 
pàgines de la publicació fins que arriben al jutjat de 
pau, on l’assessor de l’ajuntament demana a CiU que 
es retracti d’un article titulat «Cornuts i pagar el 
beure?», referit al conflicte amb EGRESA. Enmig de 
la picabaralla, una altra veu contundent: la de la 
Comissió per la Salvaguarda del Farell, que critica 
fortament aquestes actituds polítiques. Per cert, la 
carpeta EGRESA es tancarà amb una compensació 
de 105 milions de pessetes per part de l’ajuntament a 

l’empresa, a pagar en un termini de cinc anys.
   Aquest també és l’any en què es comença a parlar del 
Centre Cívic i Cultural, de la Gran Sardana de Sentme-
nat, de la viabilitat de la Fira Agrícola i Ramadera, de
la tallada de l’emblemàtic Pi de La Borda, amb 130
anys de vida. D’articles sobre l’entrada a la CEE i, 
especialment, del Referèndum de l’OTAN, sobre el qual 
plouen les col·laboracions contràries a formar-ne part. 
Alguns partits i entitats en faran una intensa campanya.
   La voluntat de prendre el pols dels municipis veïns 
es nota en la cura en l’edició dels continguts, entre els 
quals sempre hi ha informacions que els afecten. Els 
resultats esportius són un bon aliat per a aquest equili-
bri informatiu.
   El 1987 es produeix un nou canvi en el disseny de la 
capçalera. El setmanari substitueix la creació de Joan 
Ausió, que s’hi havia mantingut durant nou anys, per 
un disseny més sobri, en blanc i negre, en què única-
ment apareix la paraula MONTBUI.
   És any d’eleccions municipals. El PSC les torna a 
guanyar, amb un marge molt estret, i Miquel Puig 
mantindrà l’alcaldia gràcies al pacte de govern amb IC.
   L’any 1988 arriba la feminització del Setmanari 
Montbui. Montserrat Canyameres n’assumeix el coman-
dament, incloent-hi les tasques d’administració, i enceta 
una nova etapa en una redacció col·legiada en què és la 
dona més veterana. S’hi aniran incorporant Mercè Solé, 
Maite Bonora, Montse Marès i Mª Núria Revetlle.
   El seu millor record d’aquella època és «haver 
animat a apoderar les noies com a escriptores». Tot i 
la il·lusió, l’etapa de Canyameres tampoc durarà gaire. 
Ella mateixa explica que «la política de partis de finals 
dels vuitanta era molt dura. Les forces hegemòniques, 
PSC i CiU, tenien pugnes estratègiques per la seva 
representació a la premsa».
   Recorda que va dimitir el 1990 arran del tractament
que el setmanari donava a l’assumpte del camp de golf. 
«Jo hi estava en contra. Com a directora, m’agradava 
escriure editorials, i les que vaig escriure sobre el 
camp de golf no van agradar gens». Segons relata, com 
a reacció, hi va haver moviments polítics «soterrats» 

nova alcaldessa. A l’interior, però, no es desenvolupa la 
informació. En el número següent apareix a portada 
una columna amb la postura de CiU, contrària a la 
dimissió, i a les planes interiors, la crònica del Ple 
s’acompanya amb una foto de Puig i Domènec. No serà 
fins a l’edició següent que el relleu a l’alcaldia mereix 
el titular principal a la portada: «Caldes ja té nova 
alcaldessa». A l’interior hi ha la crònica del Ple en què 
surt escollida i li fan una entrevista.
   El maig, després de l’assemblea ordinària de 
l’Associació de Promoció Informativa i Cultural, 
s’hi introdueixen alguns canvis en la maquetació, 
amb una tipografia més amable per a la lectura, i 

canvia el paper, a partir d’ara d’un to groguenc.
   Revisant els números d’aquests anys, per la seva 
estructura i els continguts, amb textos sense gaire 
tractament periodístic i articles d’opinió de temes 
generalistes i molt extensos, resulta inevitable enrecor-
dar-se del setmanari que dirigia Josep Rifé.
   El 1989 es produeixen dues morts sentides per al 
Montbui: la de Miquel Rosàs, col·laborador (també de 
La Tortuga), al gener; i la del pintor Antoni Vila Arru-
fat, vinculat des dels anys trenta a Sant Sebastià de 
Montmajor, al setembre.
   És l’any de la I Diada de la bicicleta, organitzada 
l’abril per l’Esport Ciclista Calderí; i al desembre, 
Montserrat Roig visita el Centre com a escriptora del 
mes, i Teresa Bonora li fa una entrevista per al nº 555 
del Montbui. La redactora recorda amb afecte una 
entrevista feta anys més tard al poeta Miquel Martí i 
Pol, qui va tenir la deferència de mantenir el contacte 
amb ella per correspondència.
   Aquests últims anys el setmanari ha transitat sense 
gaires novetats, i l’associació editora vol fer un gir per 
tal que la ciutadania se’l faci encara més seu. El febrer 
de 1990 hi ha l’assemblea anual, força moguda, amb 
canvis a la junta; el més destacat, la marxa d’Andreu 
Canals, president durant els darrers vuit anys. El 
substitueix Jordi Galí. Canals rebrà un calorós home-
natge el mes següent.
   Aquest serà el punt de partida per a una renovació 
també en la redacció i en els continguts del periòdic. Al 
nº 564 (17/2/90), tot just després de l’assemblea, Mont-
serrat Canyameres escriu un editorial en què reivindica 
la seva feina i la de les seves companyes, i adverteix 
que si cal afrontar canvis ambiciosos i se’ls reclama 
professionalitat no es pot oblidar que el cos de redacció 
és amateur i rep una remuneració molt minsa.
   El nº 569 (23/3/90) estrena canvis a la maqueta, 
incloent un sumari amb les seccions a la portada. Dos 
números després, el MONTBUI de la capçalera estrena 
color magenta. El Patronat convoca una reunió oberta a 
la ciutadania per tal d’ampliar la redacció, i molt aviat 
s’hi incorporaran Ramon Solé, Elisabet Sánchez,
 

El setmanari estrenava l'abril de 1990 la capçalera de color 
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celebren. A l’Institut Manolo Hugué és temps de 
protestes per noves implantacions legislatives, i s’orga-
nitza la «Tribuna pública»: un acte obert on l’alcalde ret 
comptes sobre tot allò que li pregunta la ciutadania.
   Al carrer es continuen notant els efectes d’una 
situació global complicada. Augmenten les notícies de 
successos per furts i atracaments lligats al consum de 
drogues. D’altra banda, el setmanari també recull 
opinions enceses respecte a la construcció nacional i la 
llengua catalana.
   En la cara més amable, l’emotiu acte d’homenatge al 
pare Poch, qui tantes pàgines havia omplert fins a 
aquell moment i el naixement de Ràdio Caldes per 
Festa Major d’aquell 1980.
   L’any 1981 el Montbui continua publicant editorials 
amb certa regularitat. No és una secció fixa en la 
trajectòria del setmanari, sinó que depèn de la compo-
sició del Consell de redacció. En aquesta època, 
escriuen sobre temes d’actualitat al municipi, com la 
bona notícia que l’institut Manolo Hugué serà públic o 
el projecte d’urbanització «d’alt estànding» a la Torre 
Nova. El critiquen perquè consideren que hi ha massa 
urbanitzacions, que, entre altres qüestions, perjudi-
quen l’entorn natural del Farell. També li posen el punt 
crític a nous equipaments, com el Parc de l’Estació, que 
s’inaugura al juny sense estar acabat. L’editorial 
ofereix també el punt de vista del mitjà respecte a 
temes d’abast general, com el cop d’Estat del 23 de 
febrer de 1981.
   El seguiment de l’actualitat local els porta algun 
maldecap. En el nº 159 (31/1/1981), informen sobre 
l’operació policial que ha recuperat objectes robats per 
valor de dos milions de pessetes. Publiquen els noms 
dels disset detinguts, cosa que els obliga a justificar-se 
en el número següent, donat que hi ha veïns de la vila 
que responen a alguns d’aquests noms sense tenir res a 
veure amb l’operació.
   Són els temps en què Ràdio Caldes comença
les emissions regulars, i el Montbui s’implica en
la promoció del nou mitjà amb entrevistes als
seus impulsors i la publicació de la programació.

   El fet més impactant i tràgic, no només d’aquell any 
sinó de la història recent de Caldes és l’accident al Molí 
d’en Ral, en què moren sis persones per la inhalació 
dels gasos tòxics acumulats en el soterrani. Montbui 
n’informa al nº 180 (4/7/1981) i en fa el seguiment en 
edicions posteriors. Resulta corprenedor el relat dels 
fets, per com van anar succeint-se les víctimes entre qui 
volia socórrer els qui havien quedat atrapats abans. El 
poble sencer es va concentrar a les portes de l’església 
de Santa Maria per mostrar el seu condol.
   L’octubre s’inaugura el Pavelló de Les Cremades, 
amb la presència destacada del president del Parlament, 
Heribert Barrera, a qui entrevisten. Aquesta inaugura-
ció serveix també per homenatjar la nedadora calderina 
Anna Maria Aiguasanosa, campiona d’Espanya.
   És l’any de la mort de l’arqueòleg Llogari Sala, un 
dels principals estudiosos i protectors de la prehistòria 
de Caldes, a qui s’homenatja durant la Festa Major.
   El nº 200 coincideix amb l’últim de l’any. Celebren 
l’efemèride amb un editorial i amb un extraordinari de 
vint pàgines en paper cartolina al preu de 60 pessetes. 
El titular de portada és: «Cal un museu local del 
patrimoni del Mas Manolo».
   El número següent, el primer de 1982 (9 de gener) 
porta la novetat de la dimissió de Joan Agut. A partir 
de llavors, el consell de redacció funcionarà de forma 
col·legiada.
   1982 és un any de crisi laboral. El nº 203 (23/1) obre 
amb dos titulars il·lustratius: «Els 105 treballadors de 
Tiana, S.A., sense feina» i «La crisi del tèxtil ha 
arribat a Caldes».
   Joan Oller recupera les cròniques des del Brasil, on 
torna un bon grapat d’anys després. També hi ha canvi de 
junta al Centre Democràtic Progressista. Al nº 210 
(13/3/1982), Montbui publica la carta de comiat de la junta 
sortint i una entrevista amb el nou president, Miquel Rifà.
   L’esdeveniment destacat de l’any és la recupera-
ció de la Fira de Caldes, amb la denominació
de Fira Agrícola i Ramadera del Vallès. El
nº 221 (5/6/1982) li dedica quatre pàgines i la
foto de portada. Hi assisteixen 15.000 persones.

   El 19 de juny el Consell de redacció s’acomiada de 
Joan Font, mort als 84 anys. Hi col·laborava amb 
articles d’opinió i cròniques dels anys de la seva joven-
tut. Font havia estat president d’ERC durant la Segona 
República i escrivia al Farell.
   Algunes entrevistes destacades de l’any són les 
que fan als actors José Sazatornil «Saza» i José Luis 
López Vázquez, que participaven en un rodatge a 
Caldes, i als aventurers locals Rafael Tibau, que 
havia participat en la III Volta al Món a Vela, i Josep 
Fontcuberta i Jordi Anglí, que havien format part 
d’una expedició catalana a l’Himàlaia.
   El mes d’octubre hi ha les eleccions generals en què 
el PSOE aconsegueix una victòria històrica, també a 

Caldes. En aquesta mateixa edició hi ha un reportatge 
sobre l’embassament municipal de la pedrera del Remei, 
inaugurat per Festa Major, que, com veurem, no acabarà 
de solucionar els problemes d’abastament d’aigua.
   El 1984 el Montbui estrena noves seccions: la de 
cinema de Josep Checa, la de llengua catalana i llibres 
que fa Carme Aymerich, la d’educació del Grup Àmbit 
Maria Corral i un petit apartat de dades útils amb 
informació de servei. És el moment també de saludar 
una nova publicació: el quinzenal Quinze Dies, al capda-
vant de la qual hi ha Lluís Parellada, qui també estarà 
vinculat a la redacció del setmanari durant un temps.
   És notícia el tancament d‘Indústries Bonastre 
(metal·lúrgia), poc després del de la tèxtil Tiana, així 

com la mort del joier J. Guarch, víctima d’un atraca-
ment, i la del regidor socialista Lluís Artigas. Tornen 
les eleccions al Parlament, amb una gran portada sobre 
la victòria de CiU.
   Coincidint amb el número 300, el setmanari tira 
endavant una enquesta de satisfacció entre els lectors. 
Es tracta d’un número especial (24 pàgines, 75 pesse-
tes), amb un editorial demolidor. Reconeixen la gran 
feina col·lectiva dels vuit darrers anys, però expliquen 
que la situació no és gens afalagadora i que no s’està 
produint el relleu necessari de redactors. Val a dir que 
aquesta és una etapa on a la redacció no hi ha ningú 
vinculat directament al periodisme. Per tant, i vist en 
perspectiva, es fa interessant la següent reflexió:
   «(...) que sigui un mitjà informatiu regit per criteris 
periodístics, àgil, viu i interessant. Un setmanari 
adormit, que es va arrossegant pels mateixos camins 
d’apatia és perfectament inútil. Si entre la població de 
Caldes no poden sorgir nous redactors amb capacitat 
i voluntat per renovar i tirar endavant un autèntic 
informatiu, ens trobem davant una crisi important. 
Calen solucions ràpides i efectives. Fins i tot caldria 
replantejar l’actual sistema de periodisme amateur. O 
potser Caldes no es mereix un setmanari».
   El retorn de l’enquesta conclou que més de la meitat 
dels lectors són homes joves, a l’entorn dels 25 anys, 
subscriptors, interessats majoritàriament, i per ordre 
de preferència, en informacions de l’ajuntament, actes, 
entrevistes i, en menor grau, opinió i esports. En 
respostes més obertes, els i les participants a l’enquesta 
reclamen més professionalització del mitjà i rebutgen 
les batusses personals en forma d’articles.
   En contrast, el Patronat saluda els 300 números i, 
com a reconeixement, demana que es publiquin el 
noms dels diferents equips que l’han fet possible. El to 
optimista del Patronat no té res a veure amb el clam 
que surt de la redacció.
   El nº 308 té un valor especial. La portada la 
dediquen a l’entrega de premis del Concurs Literari en 
què es fa un sentit homenatge a Salvador Codina, qui 
fou director de la publicació i també el primer director 

de Ràdio Caldes; el personatge clau en la transició per 
aglutinar la diversitat de perfils. A partir d’aquest 
número la inserció de fotos a la portada es va normalit-
zant. En l’edició següent, la Comissió directiva conti-
nua pressionant: «Aquesta podria ser la darrera crida. 
(...) Diuen que els països tenen els governants que es 
mereixen. Parodiant-ho podríem dir que Caldes tindrà 
la premsa que es mereixi».
   Davant la contundència dels editorials, el Patronat 
decideix retribuir la feina del cos de redacció, posant 
punt final, així, al «periodisme d’afició» que va encun-
yar el pioner Josep Rifé. Aquest fet farà augmentar el 
preu del setmanari fins a les 40 pessetes. Alguns redac-
tors, però, després d’acusar el Patronat de deixadesa, 

pleguen. Alhora, n’hi ha que s’hi vinculen de nou, 
com Edilbert Comas, o hi entre un per primer cop, 
com Joaquim Madorell i Mònica Ricart, que posaran 
l’accent en temes culturals. Justament aquell 1984 es 
celebra la primera Setmana del Jovent: una multipro-
posta d’activitats culturals adreçada a l’alumnat de 
l’Institut Manolo Hugué en col·laboració amb entitats 
del poble, entre elles mitjans de comunicació com el 
mateix Setmanari Montbui i Ràdio Caldes.
   El repte principal que la publicació es planteja amb 
l’arribada de 1985 és donar servei informatiu a les 
poblacions veïnes: Palau, Sentmenat i Sant Feliu, amb 

l’esperança que suposi l’empenta definitiva. Recordem 
que Quinze Dies va perseguir el mateix objectiu. El seu 
impulsor, Lluís Parellada, en aquesta època es desvin-
cula del Montbui. Edilbert Comas, qui ja hi acumula 
anys i diferents etapes com a redactor, n’assumeix la 
direcció, i Montserrat Canyameres torna a la redacció. 
Entre les col·laboracions habituals dels vuitanta hi ha les 
de Pepe Beúnza, Camil Torras i l’artista Romà Martí, 
qui en aquell moment és director de Ràdio Caldes.
   L’exclusiva de l’any és el pacte de silenci entre els 
partits del consistori en torn al conflicte de la pedrera 
d’EGRESA. El Setmanari Montbui fa pública la quan-

titat compensatòria a l’empresa a canvi d’aturar la 
seva activitat. Més endavant, la polèmica continua 
quan es donen detalls de la dificultat de la negociació, 
amb un sopar accidentat entre representants de 
l’empresa i de l’ajuntament. Tant és així, que l’alesho-
res alcalde, Miquel Puig (PSC), es veu obligat a 
redactar un comunicat que es publica a portada.
   En paral·lel, el setmanari fa una extensa cobertura 
de la visita de Jordi Pujol, president de la Generalitat.
   Una altra curiositat a destacar és l’extra de Festa 
Major, amb 84 pàgines per primera vegada numerades. 
Tal i com és habitual, s’hi poden llegir articles de gent 

experta en diferents àmbits de Caldes, entrevistes, 
reportatges i la firma d’una col·laboradora destacada 
per la seva gran capacitat expressiva i una llarga fideli-
tat al mitjà: Mª Núria Revetlle. La portada l’ocupa 
l’efemèride del desè aniversari de la mort de Franco.
   El 1986 continua l’escalada de tensió entre la redac-
ció i el Patronat. Malgrat l’aposta per recollir informa-
ció dels pobles veïns i la nova pujada de preu, fins a les 
50 pessetes, les coses no semblen millorar.
   Edilbert Comas dimiteix al desembre i s’acomiada 
amb un escrit al nº 423 on, tot i valorar les novetats 
positives i la bona predisposició de l’equip, adverteix 

que calen canvis tècnics i comercials si realment es 
creu en l’aposta de convertir el setmanari en el mitjà de 
referència ja no només a Caldes. Es pregunta si 
realment el Patronat és conscient de la potencialitat 
que té el Montbui amb aquest nou projecte.
   En l’edició següent, el Patronat, al capdavant del 
qual hi ha Andreu Canals, respon Comas en una dura 
carta on diu que no es pot fer càrrec de les despeses 
que comporta tot plegat i atribueix les demandes a 
rauxes de joventut. Així doncs, la impressió en òfset es 
fa esperar. Aquest no és l’únic entrebanc que ha de 
superar Comas, sinó que també, i arran de les informa-
cions sobre Can Valls, haurà de declarar davant del 
jutge en una querella que els promotors de la urbanit-

zació interposen contra l’ajuntament, al qual acusen de 
fabricar una campanya de premsa amb informacions 
tergiversades, a través del setmanari.
   Les disputes més agres es donen entre els partits, 
bàsicament entre PSC i CiU, que les traslladen a les 
pàgines de la publicació fins que arriben al jutjat de 
pau, on l’assessor de l’ajuntament demana a CiU que 
es retracti d’un article titulat «Cornuts i pagar el 
beure?», referit al conflicte amb EGRESA. Enmig de 
la picabaralla, una altra veu contundent: la de la 
Comissió per la Salvaguarda del Farell, que critica 
fortament aquestes actituds polítiques. Per cert, la 
carpeta EGRESA es tancarà amb una compensació 
de 105 milions de pessetes per part de l’ajuntament a 

l’empresa, a pagar en un termini de cinc anys.
   Aquest també és l’any en què es comença a parlar del 
Centre Cívic i Cultural, de la Gran Sardana de Sentme-
nat, de la viabilitat de la Fira Agrícola i Ramadera, de
la tallada de l’emblemàtic Pi de La Borda, amb 130
anys de vida. D’articles sobre l’entrada a la CEE i, 
especialment, del Referèndum de l’OTAN, sobre el qual 
plouen les col·laboracions contràries a formar-ne part. 
Alguns partits i entitats en faran una intensa campanya.
   La voluntat de prendre el pols dels municipis veïns 
es nota en la cura en l’edició dels continguts, entre els 
quals sempre hi ha informacions que els afecten. Els 
resultats esportius són un bon aliat per a aquest equili-
bri informatiu.
   El 1987 es produeix un nou canvi en el disseny de la 
capçalera. El setmanari substitueix la creació de Joan 
Ausió, que s’hi havia mantingut durant nou anys, per 
un disseny més sobri, en blanc i negre, en què única-
ment apareix la paraula MONTBUI.
   És any d’eleccions municipals. El PSC les torna a 
guanyar, amb un marge molt estret, i Miquel Puig 
mantindrà l’alcaldia gràcies al pacte de govern amb IC.
   L’any 1988 arriba la feminització del Setmanari 
Montbui. Montserrat Canyameres n’assumeix el coman-
dament, incloent-hi les tasques d’administració, i enceta 
una nova etapa en una redacció col·legiada en què és la 
dona més veterana. S’hi aniran incorporant Mercè Solé, 
Maite Bonora, Montse Marès i Mª Núria Revetlle.
   El seu millor record d’aquella època és «haver 
animat a apoderar les noies com a escriptores». Tot i 
la il·lusió, l’etapa de Canyameres tampoc durarà gaire. 
Ella mateixa explica que «la política de partis de finals 
dels vuitanta era molt dura. Les forces hegemòniques, 
PSC i CiU, tenien pugnes estratègiques per la seva 
representació a la premsa».
   Recorda que va dimitir el 1990 arran del tractament
que el setmanari donava a l’assumpte del camp de golf. 
«Jo hi estava en contra. Com a directora, m’agradava 
escriure editorials, i les que vaig escriure sobre el 
camp de golf no van agradar gens». Segons relata, com 
a reacció, hi va haver moviments polítics «soterrats» 

Agustí Olivares, Raimon Rueda o Emma Pineda.
   A Montserrat Canyameres no li agrada la nova via 
empresa per la publicació. Dimiteix el 18 d’abril, i 
s’acomiada al nº 574 (27/4/90) amb un escrit molt crític 
amb la junta, en què explica que marxa perquè no li 
han acceptat «que se’m regularitzés la situació», tenint 
en compte l’increment de la càrrega de feina i de 
responsabilitats, i per les intromissions de la junta en 
les tasques de redacció. En l’edició següent, Andreu 
Canals publica una carta de suport a l’ex directora.
   Les persones canvien, però el projecte continua. 
L’abril s’apuja el preu a 70 pessetes, i poc després 
comença una campanya de promoció a la vila per 
aconseguir més subscripcions, que inclou l’aparició del 
Titus, un personatge creat per Ferran Xalabarder, que 
protagonitzarà una tira còmica. Entre les novetats 
també hi ha l’inici de l’encartament de L’Esbarjo de la 
Residència (la revista de la Residència Santa Susanna).
   Des del juliol, Mª Mercè Solé assumeix les tasques 
de cap de redacció.
   La gran notícia de l’any és l’aprovació al Ple del 
projecte inicial de la presa: «Caldes tindrà una presa 
a Les Elies», titula el nº 580 (8/6/90). A l’edició 
següent anuncien el cost de l’obra: 471 milions de 
pessetes. En aquest mateix número s’avança l’inici de 
la fi de la Torre Marimon com a centre d’estudis: «La 
Torre Marimon sense Primer grau de FP».
   Dues notes més de 1990: la mort a Caldes del popu-
lar cantant «Gato» Pérez, l’octubre; i el curiós nº 606, 
que coincidint amb el Dia dels Innocents és tot de 
conya, començant per la capçalera, en què apareixen 
les lletres a l’inrevés.
   Aquesta nota d’humor és simptomàtica dels nous 
temps que viu el setmanari, que es noten també en
el caire més periodístic que prenen els continguts, 
començant per les portades i els titulars.
   Al llarg de 1991, el Montbui es fa ressò de les activi-
tats del moviment antibel·licista, molt actiu com a 
conseqüència de la guerra del Golf. Al gener hi ha 
manifestacions, el Ple municipal aprova una moció 
contrària a la guerra, es fa públic un manifest del Grup
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celebren. A l’Institut Manolo Hugué és temps de 
protestes per noves implantacions legislatives, i s’orga-
nitza la «Tribuna pública»: un acte obert on l’alcalde ret 
comptes sobre tot allò que li pregunta la ciutadania.
   Al carrer es continuen notant els efectes d’una 
situació global complicada. Augmenten les notícies de 
successos per furts i atracaments lligats al consum de 
drogues. D’altra banda, el setmanari també recull 
opinions enceses respecte a la construcció nacional i la 
llengua catalana.
   En la cara més amable, l’emotiu acte d’homenatge al 
pare Poch, qui tantes pàgines havia omplert fins a 
aquell moment i el naixement de Ràdio Caldes per 
Festa Major d’aquell 1980.
   L’any 1981 el Montbui continua publicant editorials 
amb certa regularitat. No és una secció fixa en la 
trajectòria del setmanari, sinó que depèn de la compo-
sició del Consell de redacció. En aquesta època, 
escriuen sobre temes d’actualitat al municipi, com la 
bona notícia que l’institut Manolo Hugué serà públic o 
el projecte d’urbanització «d’alt estànding» a la Torre 
Nova. El critiquen perquè consideren que hi ha massa 
urbanitzacions, que, entre altres qüestions, perjudi-
quen l’entorn natural del Farell. També li posen el punt 
crític a nous equipaments, com el Parc de l’Estació, que 
s’inaugura al juny sense estar acabat. L’editorial 
ofereix també el punt de vista del mitjà respecte a 
temes d’abast general, com el cop d’Estat del 23 de 
febrer de 1981.
   El seguiment de l’actualitat local els porta algun 
maldecap. En el nº 159 (31/1/1981), informen sobre 
l’operació policial que ha recuperat objectes robats per 
valor de dos milions de pessetes. Publiquen els noms 
dels disset detinguts, cosa que els obliga a justificar-se 
en el número següent, donat que hi ha veïns de la vila 
que responen a alguns d’aquests noms sense tenir res a 
veure amb l’operació.
   Són els temps en què Ràdio Caldes comença
les emissions regulars, i el Montbui s’implica en
la promoció del nou mitjà amb entrevistes als
seus impulsors i la publicació de la programació.

   El fet més impactant i tràgic, no només d’aquell any 
sinó de la història recent de Caldes és l’accident al Molí 
d’en Ral, en què moren sis persones per la inhalació 
dels gasos tòxics acumulats en el soterrani. Montbui 
n’informa al nº 180 (4/7/1981) i en fa el seguiment en 
edicions posteriors. Resulta corprenedor el relat dels 
fets, per com van anar succeint-se les víctimes entre qui 
volia socórrer els qui havien quedat atrapats abans. El 
poble sencer es va concentrar a les portes de l’església 
de Santa Maria per mostrar el seu condol.
   L’octubre s’inaugura el Pavelló de Les Cremades, 
amb la presència destacada del president del Parlament, 
Heribert Barrera, a qui entrevisten. Aquesta inaugura-
ció serveix també per homenatjar la nedadora calderina 
Anna Maria Aiguasanosa, campiona d’Espanya.
   És l’any de la mort de l’arqueòleg Llogari Sala, un 
dels principals estudiosos i protectors de la prehistòria 
de Caldes, a qui s’homenatja durant la Festa Major.
   El nº 200 coincideix amb l’últim de l’any. Celebren 
l’efemèride amb un editorial i amb un extraordinari de 
vint pàgines en paper cartolina al preu de 60 pessetes. 
El titular de portada és: «Cal un museu local del 
patrimoni del Mas Manolo».
   El número següent, el primer de 1982 (9 de gener) 
porta la novetat de la dimissió de Joan Agut. A partir 
de llavors, el consell de redacció funcionarà de forma 
col·legiada.
   1982 és un any de crisi laboral. El nº 203 (23/1) obre 
amb dos titulars il·lustratius: «Els 105 treballadors de 
Tiana, S.A., sense feina» i «La crisi del tèxtil ha 
arribat a Caldes».
   Joan Oller recupera les cròniques des del Brasil, on 
torna un bon grapat d’anys després. També hi ha canvi de 
junta al Centre Democràtic Progressista. Al nº 210 
(13/3/1982), Montbui publica la carta de comiat de la junta 
sortint i una entrevista amb el nou president, Miquel Rifà.
   L’esdeveniment destacat de l’any és la recupera-
ció de la Fira de Caldes, amb la denominació
de Fira Agrícola i Ramadera del Vallès. El
nº 221 (5/6/1982) li dedica quatre pàgines i la
foto de portada. Hi assisteixen 15.000 persones.

   El 19 de juny el Consell de redacció s’acomiada de 
Joan Font, mort als 84 anys. Hi col·laborava amb 
articles d’opinió i cròniques dels anys de la seva joven-
tut. Font havia estat president d’ERC durant la Segona 
República i escrivia al Farell.
   Algunes entrevistes destacades de l’any són les 
que fan als actors José Sazatornil «Saza» i José Luis 
López Vázquez, que participaven en un rodatge a 
Caldes, i als aventurers locals Rafael Tibau, que 
havia participat en la III Volta al Món a Vela, i Josep 
Fontcuberta i Jordi Anglí, que havien format part 
d’una expedició catalana a l’Himàlaia.
   El mes d’octubre hi ha les eleccions generals en què 
el PSOE aconsegueix una victòria històrica, també a 

Caldes. En aquesta mateixa edició hi ha un reportatge 
sobre l’embassament municipal de la pedrera del Remei, 
inaugurat per Festa Major, que, com veurem, no acabarà 
de solucionar els problemes d’abastament d’aigua.
   El 1984 el Montbui estrena noves seccions: la de 
cinema de Josep Checa, la de llengua catalana i llibres 
que fa Carme Aymerich, la d’educació del Grup Àmbit 
Maria Corral i un petit apartat de dades útils amb 
informació de servei. És el moment també de saludar 
una nova publicació: el quinzenal Quinze Dies, al capda-
vant de la qual hi ha Lluís Parellada, qui també estarà 
vinculat a la redacció del setmanari durant un temps.
   És notícia el tancament d‘Indústries Bonastre 
(metal·lúrgia), poc després del de la tèxtil Tiana, així 

com la mort del joier J. Guarch, víctima d’un atraca-
ment, i la del regidor socialista Lluís Artigas. Tornen 
les eleccions al Parlament, amb una gran portada sobre 
la victòria de CiU.
   Coincidint amb el número 300, el setmanari tira 
endavant una enquesta de satisfacció entre els lectors. 
Es tracta d’un número especial (24 pàgines, 75 pesse-
tes), amb un editorial demolidor. Reconeixen la gran 
feina col·lectiva dels vuit darrers anys, però expliquen 
que la situació no és gens afalagadora i que no s’està 
produint el relleu necessari de redactors. Val a dir que 
aquesta és una etapa on a la redacció no hi ha ningú 
vinculat directament al periodisme. Per tant, i vist en 
perspectiva, es fa interessant la següent reflexió:
   «(...) que sigui un mitjà informatiu regit per criteris 
periodístics, àgil, viu i interessant. Un setmanari 
adormit, que es va arrossegant pels mateixos camins 
d’apatia és perfectament inútil. Si entre la població de 
Caldes no poden sorgir nous redactors amb capacitat 
i voluntat per renovar i tirar endavant un autèntic 
informatiu, ens trobem davant una crisi important. 
Calen solucions ràpides i efectives. Fins i tot caldria 
replantejar l’actual sistema de periodisme amateur. O 
potser Caldes no es mereix un setmanari».
   El retorn de l’enquesta conclou que més de la meitat 
dels lectors són homes joves, a l’entorn dels 25 anys, 
subscriptors, interessats majoritàriament, i per ordre 
de preferència, en informacions de l’ajuntament, actes, 
entrevistes i, en menor grau, opinió i esports. En 
respostes més obertes, els i les participants a l’enquesta 
reclamen més professionalització del mitjà i rebutgen 
les batusses personals en forma d’articles.
   En contrast, el Patronat saluda els 300 números i, 
com a reconeixement, demana que es publiquin el 
noms dels diferents equips que l’han fet possible. El to 
optimista del Patronat no té res a veure amb el clam 
que surt de la redacció.
   El nº 308 té un valor especial. La portada la 
dediquen a l’entrega de premis del Concurs Literari en 
què es fa un sentit homenatge a Salvador Codina, qui 
fou director de la publicació i també el primer director 

de Ràdio Caldes; el personatge clau en la transició per 
aglutinar la diversitat de perfils. A partir d’aquest 
número la inserció de fotos a la portada es va normalit-
zant. En l’edició següent, la Comissió directiva conti-
nua pressionant: «Aquesta podria ser la darrera crida. 
(...) Diuen que els països tenen els governants que es 
mereixen. Parodiant-ho podríem dir que Caldes tindrà 
la premsa que es mereixi».
   Davant la contundència dels editorials, el Patronat 
decideix retribuir la feina del cos de redacció, posant 
punt final, així, al «periodisme d’afició» que va encun-
yar el pioner Josep Rifé. Aquest fet farà augmentar el 
preu del setmanari fins a les 40 pessetes. Alguns redac-
tors, però, després d’acusar el Patronat de deixadesa, 

pleguen. Alhora, n’hi ha que s’hi vinculen de nou, 
com Edilbert Comas, o hi entre un per primer cop, 
com Joaquim Madorell i Mònica Ricart, que posaran 
l’accent en temes culturals. Justament aquell 1984 es 
celebra la primera Setmana del Jovent: una multipro-
posta d’activitats culturals adreçada a l’alumnat de 
l’Institut Manolo Hugué en col·laboració amb entitats 
del poble, entre elles mitjans de comunicació com el 
mateix Setmanari Montbui i Ràdio Caldes.
   El repte principal que la publicació es planteja amb 
l’arribada de 1985 és donar servei informatiu a les 
poblacions veïnes: Palau, Sentmenat i Sant Feliu, amb 

l’esperança que suposi l’empenta definitiva. Recordem 
que Quinze Dies va perseguir el mateix objectiu. El seu 
impulsor, Lluís Parellada, en aquesta època es desvin-
cula del Montbui. Edilbert Comas, qui ja hi acumula 
anys i diferents etapes com a redactor, n’assumeix la 
direcció, i Montserrat Canyameres torna a la redacció. 
Entre les col·laboracions habituals dels vuitanta hi ha les 
de Pepe Beúnza, Camil Torras i l’artista Romà Martí, 
qui en aquell moment és director de Ràdio Caldes.
   L’exclusiva de l’any és el pacte de silenci entre els 
partits del consistori en torn al conflicte de la pedrera 
d’EGRESA. El Setmanari Montbui fa pública la quan-

titat compensatòria a l’empresa a canvi d’aturar la 
seva activitat. Més endavant, la polèmica continua 
quan es donen detalls de la dificultat de la negociació, 
amb un sopar accidentat entre representants de 
l’empresa i de l’ajuntament. Tant és així, que l’alesho-
res alcalde, Miquel Puig (PSC), es veu obligat a 
redactar un comunicat que es publica a portada.
   En paral·lel, el setmanari fa una extensa cobertura 
de la visita de Jordi Pujol, president de la Generalitat.
   Una altra curiositat a destacar és l’extra de Festa 
Major, amb 84 pàgines per primera vegada numerades. 
Tal i com és habitual, s’hi poden llegir articles de gent 

experta en diferents àmbits de Caldes, entrevistes, 
reportatges i la firma d’una col·laboradora destacada 
per la seva gran capacitat expressiva i una llarga fideli-
tat al mitjà: Mª Núria Revetlle. La portada l’ocupa 
l’efemèride del desè aniversari de la mort de Franco.
   El 1986 continua l’escalada de tensió entre la redac-
ció i el Patronat. Malgrat l’aposta per recollir informa-
ció dels pobles veïns i la nova pujada de preu, fins a les 
50 pessetes, les coses no semblen millorar.
   Edilbert Comas dimiteix al desembre i s’acomiada 
amb un escrit al nº 423 on, tot i valorar les novetats 
positives i la bona predisposició de l’equip, adverteix 

que calen canvis tècnics i comercials si realment es 
creu en l’aposta de convertir el setmanari en el mitjà de 
referència ja no només a Caldes. Es pregunta si 
realment el Patronat és conscient de la potencialitat 
que té el Montbui amb aquest nou projecte.
   En l’edició següent, el Patronat, al capdavant del 
qual hi ha Andreu Canals, respon Comas en una dura 
carta on diu que no es pot fer càrrec de les despeses 
que comporta tot plegat i atribueix les demandes a 
rauxes de joventut. Així doncs, la impressió en òfset es 
fa esperar. Aquest no és l’únic entrebanc que ha de 
superar Comas, sinó que també, i arran de les informa-
cions sobre Can Valls, haurà de declarar davant del 
jutge en una querella que els promotors de la urbanit-

zació interposen contra l’ajuntament, al qual acusen de 
fabricar una campanya de premsa amb informacions 
tergiversades, a través del setmanari.
   Les disputes més agres es donen entre els partits, 
bàsicament entre PSC i CiU, que les traslladen a les 
pàgines de la publicació fins que arriben al jutjat de 
pau, on l’assessor de l’ajuntament demana a CiU que 
es retracti d’un article titulat «Cornuts i pagar el 
beure?», referit al conflicte amb EGRESA. Enmig de 
la picabaralla, una altra veu contundent: la de la 
Comissió per la Salvaguarda del Farell, que critica 
fortament aquestes actituds polítiques. Per cert, la 
carpeta EGRESA es tancarà amb una compensació 
de 105 milions de pessetes per part de l’ajuntament a 

l’empresa, a pagar en un termini de cinc anys.
   Aquest també és l’any en què es comença a parlar del 
Centre Cívic i Cultural, de la Gran Sardana de Sentme-
nat, de la viabilitat de la Fira Agrícola i Ramadera, de
la tallada de l’emblemàtic Pi de La Borda, amb 130
anys de vida. D’articles sobre l’entrada a la CEE i, 
especialment, del Referèndum de l’OTAN, sobre el qual 
plouen les col·laboracions contràries a formar-ne part. 
Alguns partits i entitats en faran una intensa campanya.
   La voluntat de prendre el pols dels municipis veïns 
es nota en la cura en l’edició dels continguts, entre els 
quals sempre hi ha informacions que els afecten. Els 
resultats esportius són un bon aliat per a aquest equili-
bri informatiu.
   El 1987 es produeix un nou canvi en el disseny de la 
capçalera. El setmanari substitueix la creació de Joan 
Ausió, que s’hi havia mantingut durant nou anys, per 
un disseny més sobri, en blanc i negre, en què única-
ment apareix la paraula MONTBUI.
   És any d’eleccions municipals. El PSC les torna a 
guanyar, amb un marge molt estret, i Miquel Puig 
mantindrà l’alcaldia gràcies al pacte de govern amb IC.
   L’any 1988 arriba la feminització del Setmanari 
Montbui. Montserrat Canyameres n’assumeix el coman-
dament, incloent-hi les tasques d’administració, i enceta 
una nova etapa en una redacció col·legiada en què és la 
dona més veterana. S’hi aniran incorporant Mercè Solé, 
Maite Bonora, Montse Marès i Mª Núria Revetlle.
   El seu millor record d’aquella època és «haver 
animat a apoderar les noies com a escriptores». Tot i 
la il·lusió, l’etapa de Canyameres tampoc durarà gaire. 
Ella mateixa explica que «la política de partis de finals 
dels vuitanta era molt dura. Les forces hegemòniques, 
PSC i CiU, tenien pugnes estratègiques per la seva 
representació a la premsa».
   Recorda que va dimitir el 1990 arran del tractament
que el setmanari donava a l’assumpte del camp de golf. 
«Jo hi estava en contra. Com a directora, m’agradava 
escriure editorials, i les que vaig escriure sobre el 
camp de golf no van agradar gens». Segons relata, com 
a reacció, hi va haver moviments polítics «soterrats» 

Antimilitarista de Caldes, i es constitueix una Mesa 
Cívica, que recollirà més de 12.000 pessetes per a 
Metges Sense Fronteres. A més, durant l’hivern i la 
primavera, l’institut Manolo Hugué acull un cicle de 
xerrades antimilitaristes i ecologistes que inicien Pepe 
Beúnza i Raül Romeva.
   Entre les notes d’actualitat, destaquen la inaugura-
ció del pàrquing del Círcol, al gener; el pas per Caldes 
d’una etapa de la Vuelta ciclista a España, al maig; i el 
tràgic accident d’un bus de la línia Caldes-Sabadell, al 
novembre, que va causar un mort i quinze ferits.
   A finals de maig hi va haver eleccions municipals, 
en què CiU es va imposar amb vuit regidors, un més 
que el PSC. ERC i IC en van aconseguir un. El Ple va 
designar alcalde Manel Garcia, d’ERC, gràcies al pacte 
de govern entre les forces d’esquerres. 
   El 1992 el moviment antimilitarista continua ben 
viu. Al nº 657 (24/1/1992), entrevisten Toni Altaió, 
objector de consciència que decideix abandonar la 
prestació social substitutòria abans d’hora per denun-
ciar l’absurd que és que duri més temps que la mili. El 
seguiment del seu cas i el d’altres activistes calderins 
seran notícia al llarg d’aquest any i els següents.
   Una de les notícies de l’any és la dimissió del 
republicà Manel Garcia com a alcalde, i la tornada al 
càrrec de Montserrat Domènech, amb els vots favora-
bles del PSC, ERC i IC.
   El gran esdeveniment social de 1992 és la celebració 
dels Jocs Olímpics a Barcelona. Caldes viu amb inten-
sitat les setmanes prèvies gràcies al pas per la vila de la 
flama olímpica, sobretot el portador de la torxa, el 
veterà nedador Pere Margarit, estendard de l’esport 
calderí, qui recorre el seu relleu emocionat enmig 
d’una gran expectació.
   Caldes va ser pionera en l’aprovació d’una normati-
va que molts col·lectius reclamen en l’actualitat per 
lluitar contra la ludopatia. El Ple de novembre de 1992 
va decidir prohibir la instal·lació de sales amb màqui-
nes escurabutxaques al nucli urbà.
   Una altra novetat que es mantindrà en anys poste-
riors arriba amb l’especial de Nadal. Es tracta del Pere Margarit amb la flama olímpica (Fons Guillem Ayora, AMCMO)
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celebren. A l’Institut Manolo Hugué és temps de 
protestes per noves implantacions legislatives, i s’orga-
nitza la «Tribuna pública»: un acte obert on l’alcalde ret 
comptes sobre tot allò que li pregunta la ciutadania.
   Al carrer es continuen notant els efectes d’una 
situació global complicada. Augmenten les notícies de 
successos per furts i atracaments lligats al consum de 
drogues. D’altra banda, el setmanari també recull 
opinions enceses respecte a la construcció nacional i la 
llengua catalana.
   En la cara més amable, l’emotiu acte d’homenatge al 
pare Poch, qui tantes pàgines havia omplert fins a 
aquell moment i el naixement de Ràdio Caldes per 
Festa Major d’aquell 1980.
   L’any 1981 el Montbui continua publicant editorials 
amb certa regularitat. No és una secció fixa en la 
trajectòria del setmanari, sinó que depèn de la compo-
sició del Consell de redacció. En aquesta època, 
escriuen sobre temes d’actualitat al municipi, com la 
bona notícia que l’institut Manolo Hugué serà públic o 
el projecte d’urbanització «d’alt estànding» a la Torre 
Nova. El critiquen perquè consideren que hi ha massa 
urbanitzacions, que, entre altres qüestions, perjudi-
quen l’entorn natural del Farell. També li posen el punt 
crític a nous equipaments, com el Parc de l’Estació, que 
s’inaugura al juny sense estar acabat. L’editorial 
ofereix també el punt de vista del mitjà respecte a 
temes d’abast general, com el cop d’Estat del 23 de 
febrer de 1981.
   El seguiment de l’actualitat local els porta algun 
maldecap. En el nº 159 (31/1/1981), informen sobre 
l’operació policial que ha recuperat objectes robats per 
valor de dos milions de pessetes. Publiquen els noms 
dels disset detinguts, cosa que els obliga a justificar-se 
en el número següent, donat que hi ha veïns de la vila 
que responen a alguns d’aquests noms sense tenir res a 
veure amb l’operació.
   Són els temps en què Ràdio Caldes comença
les emissions regulars, i el Montbui s’implica en
la promoció del nou mitjà amb entrevistes als
seus impulsors i la publicació de la programació.

   El fet més impactant i tràgic, no només d’aquell any 
sinó de la història recent de Caldes és l’accident al Molí 
d’en Ral, en què moren sis persones per la inhalació 
dels gasos tòxics acumulats en el soterrani. Montbui 
n’informa al nº 180 (4/7/1981) i en fa el seguiment en 
edicions posteriors. Resulta corprenedor el relat dels 
fets, per com van anar succeint-se les víctimes entre qui 
volia socórrer els qui havien quedat atrapats abans. El 
poble sencer es va concentrar a les portes de l’església 
de Santa Maria per mostrar el seu condol.
   L’octubre s’inaugura el Pavelló de Les Cremades, 
amb la presència destacada del president del Parlament, 
Heribert Barrera, a qui entrevisten. Aquesta inaugura-
ció serveix també per homenatjar la nedadora calderina 
Anna Maria Aiguasanosa, campiona d’Espanya.
   És l’any de la mort de l’arqueòleg Llogari Sala, un 
dels principals estudiosos i protectors de la prehistòria 
de Caldes, a qui s’homenatja durant la Festa Major.
   El nº 200 coincideix amb l’últim de l’any. Celebren 
l’efemèride amb un editorial i amb un extraordinari de 
vint pàgines en paper cartolina al preu de 60 pessetes. 
El titular de portada és: «Cal un museu local del 
patrimoni del Mas Manolo».
   El número següent, el primer de 1982 (9 de gener) 
porta la novetat de la dimissió de Joan Agut. A partir 
de llavors, el consell de redacció funcionarà de forma 
col·legiada.
   1982 és un any de crisi laboral. El nº 203 (23/1) obre 
amb dos titulars il·lustratius: «Els 105 treballadors de 
Tiana, S.A., sense feina» i «La crisi del tèxtil ha 
arribat a Caldes».
   Joan Oller recupera les cròniques des del Brasil, on 
torna un bon grapat d’anys després. També hi ha canvi de 
junta al Centre Democràtic Progressista. Al nº 210 
(13/3/1982), Montbui publica la carta de comiat de la junta 
sortint i una entrevista amb el nou president, Miquel Rifà.
   L’esdeveniment destacat de l’any és la recupera-
ció de la Fira de Caldes, amb la denominació
de Fira Agrícola i Ramadera del Vallès. El
nº 221 (5/6/1982) li dedica quatre pàgines i la
foto de portada. Hi assisteixen 15.000 persones.

   El 19 de juny el Consell de redacció s’acomiada de 
Joan Font, mort als 84 anys. Hi col·laborava amb 
articles d’opinió i cròniques dels anys de la seva joven-
tut. Font havia estat president d’ERC durant la Segona 
República i escrivia al Farell.
   Algunes entrevistes destacades de l’any són les 
que fan als actors José Sazatornil «Saza» i José Luis 
López Vázquez, que participaven en un rodatge a 
Caldes, i als aventurers locals Rafael Tibau, que 
havia participat en la III Volta al Món a Vela, i Josep 
Fontcuberta i Jordi Anglí, que havien format part 
d’una expedició catalana a l’Himàlaia.
   El mes d’octubre hi ha les eleccions generals en què 
el PSOE aconsegueix una victòria històrica, també a 

Caldes. En aquesta mateixa edició hi ha un reportatge 
sobre l’embassament municipal de la pedrera del Remei, 
inaugurat per Festa Major, que, com veurem, no acabarà 
de solucionar els problemes d’abastament d’aigua.
   El 1984 el Montbui estrena noves seccions: la de 
cinema de Josep Checa, la de llengua catalana i llibres 
que fa Carme Aymerich, la d’educació del Grup Àmbit 
Maria Corral i un petit apartat de dades útils amb 
informació de servei. És el moment també de saludar 
una nova publicació: el quinzenal Quinze Dies, al capda-
vant de la qual hi ha Lluís Parellada, qui també estarà 
vinculat a la redacció del setmanari durant un temps.
   És notícia el tancament d‘Indústries Bonastre 
(metal·lúrgia), poc després del de la tèxtil Tiana, així 

com la mort del joier J. Guarch, víctima d’un atraca-
ment, i la del regidor socialista Lluís Artigas. Tornen 
les eleccions al Parlament, amb una gran portada sobre 
la victòria de CiU.
   Coincidint amb el número 300, el setmanari tira 
endavant una enquesta de satisfacció entre els lectors. 
Es tracta d’un número especial (24 pàgines, 75 pesse-
tes), amb un editorial demolidor. Reconeixen la gran 
feina col·lectiva dels vuit darrers anys, però expliquen 
que la situació no és gens afalagadora i que no s’està 
produint el relleu necessari de redactors. Val a dir que 
aquesta és una etapa on a la redacció no hi ha ningú 
vinculat directament al periodisme. Per tant, i vist en 
perspectiva, es fa interessant la següent reflexió:
   «(...) que sigui un mitjà informatiu regit per criteris 
periodístics, àgil, viu i interessant. Un setmanari 
adormit, que es va arrossegant pels mateixos camins 
d’apatia és perfectament inútil. Si entre la població de 
Caldes no poden sorgir nous redactors amb capacitat 
i voluntat per renovar i tirar endavant un autèntic 
informatiu, ens trobem davant una crisi important. 
Calen solucions ràpides i efectives. Fins i tot caldria 
replantejar l’actual sistema de periodisme amateur. O 
potser Caldes no es mereix un setmanari».
   El retorn de l’enquesta conclou que més de la meitat 
dels lectors són homes joves, a l’entorn dels 25 anys, 
subscriptors, interessats majoritàriament, i per ordre 
de preferència, en informacions de l’ajuntament, actes, 
entrevistes i, en menor grau, opinió i esports. En 
respostes més obertes, els i les participants a l’enquesta 
reclamen més professionalització del mitjà i rebutgen 
les batusses personals en forma d’articles.
   En contrast, el Patronat saluda els 300 números i, 
com a reconeixement, demana que es publiquin el 
noms dels diferents equips que l’han fet possible. El to 
optimista del Patronat no té res a veure amb el clam 
que surt de la redacció.
   El nº 308 té un valor especial. La portada la 
dediquen a l’entrega de premis del Concurs Literari en 
què es fa un sentit homenatge a Salvador Codina, qui 
fou director de la publicació i també el primer director 

de Ràdio Caldes; el personatge clau en la transició per 
aglutinar la diversitat de perfils. A partir d’aquest 
número la inserció de fotos a la portada es va normalit-
zant. En l’edició següent, la Comissió directiva conti-
nua pressionant: «Aquesta podria ser la darrera crida. 
(...) Diuen que els països tenen els governants que es 
mereixen. Parodiant-ho podríem dir que Caldes tindrà 
la premsa que es mereixi».
   Davant la contundència dels editorials, el Patronat 
decideix retribuir la feina del cos de redacció, posant 
punt final, així, al «periodisme d’afició» que va encun-
yar el pioner Josep Rifé. Aquest fet farà augmentar el 
preu del setmanari fins a les 40 pessetes. Alguns redac-
tors, però, després d’acusar el Patronat de deixadesa, 

pleguen. Alhora, n’hi ha que s’hi vinculen de nou, 
com Edilbert Comas, o hi entre un per primer cop, 
com Joaquim Madorell i Mònica Ricart, que posaran 
l’accent en temes culturals. Justament aquell 1984 es 
celebra la primera Setmana del Jovent: una multipro-
posta d’activitats culturals adreçada a l’alumnat de 
l’Institut Manolo Hugué en col·laboració amb entitats 
del poble, entre elles mitjans de comunicació com el 
mateix Setmanari Montbui i Ràdio Caldes.
   El repte principal que la publicació es planteja amb 
l’arribada de 1985 és donar servei informatiu a les 
poblacions veïnes: Palau, Sentmenat i Sant Feliu, amb 

l’esperança que suposi l’empenta definitiva. Recordem 
que Quinze Dies va perseguir el mateix objectiu. El seu 
impulsor, Lluís Parellada, en aquesta època es desvin-
cula del Montbui. Edilbert Comas, qui ja hi acumula 
anys i diferents etapes com a redactor, n’assumeix la 
direcció, i Montserrat Canyameres torna a la redacció. 
Entre les col·laboracions habituals dels vuitanta hi ha les 
de Pepe Beúnza, Camil Torras i l’artista Romà Martí, 
qui en aquell moment és director de Ràdio Caldes.
   L’exclusiva de l’any és el pacte de silenci entre els 
partits del consistori en torn al conflicte de la pedrera 
d’EGRESA. El Setmanari Montbui fa pública la quan-

titat compensatòria a l’empresa a canvi d’aturar la 
seva activitat. Més endavant, la polèmica continua 
quan es donen detalls de la dificultat de la negociació, 
amb un sopar accidentat entre representants de 
l’empresa i de l’ajuntament. Tant és així, que l’alesho-
res alcalde, Miquel Puig (PSC), es veu obligat a 
redactar un comunicat que es publica a portada.
   En paral·lel, el setmanari fa una extensa cobertura 
de la visita de Jordi Pujol, president de la Generalitat.
   Una altra curiositat a destacar és l’extra de Festa 
Major, amb 84 pàgines per primera vegada numerades. 
Tal i com és habitual, s’hi poden llegir articles de gent 

experta en diferents àmbits de Caldes, entrevistes, 
reportatges i la firma d’una col·laboradora destacada 
per la seva gran capacitat expressiva i una llarga fideli-
tat al mitjà: Mª Núria Revetlle. La portada l’ocupa 
l’efemèride del desè aniversari de la mort de Franco.
   El 1986 continua l’escalada de tensió entre la redac-
ció i el Patronat. Malgrat l’aposta per recollir informa-
ció dels pobles veïns i la nova pujada de preu, fins a les 
50 pessetes, les coses no semblen millorar.
   Edilbert Comas dimiteix al desembre i s’acomiada 
amb un escrit al nº 423 on, tot i valorar les novetats 
positives i la bona predisposició de l’equip, adverteix 

que calen canvis tècnics i comercials si realment es 
creu en l’aposta de convertir el setmanari en el mitjà de 
referència ja no només a Caldes. Es pregunta si 
realment el Patronat és conscient de la potencialitat 
que té el Montbui amb aquest nou projecte.
   En l’edició següent, el Patronat, al capdavant del 
qual hi ha Andreu Canals, respon Comas en una dura 
carta on diu que no es pot fer càrrec de les despeses 
que comporta tot plegat i atribueix les demandes a 
rauxes de joventut. Així doncs, la impressió en òfset es 
fa esperar. Aquest no és l’únic entrebanc que ha de 
superar Comas, sinó que també, i arran de les informa-
cions sobre Can Valls, haurà de declarar davant del 
jutge en una querella que els promotors de la urbanit-

zació interposen contra l’ajuntament, al qual acusen de 
fabricar una campanya de premsa amb informacions 
tergiversades, a través del setmanari.
   Les disputes més agres es donen entre els partits, 
bàsicament entre PSC i CiU, que les traslladen a les 
pàgines de la publicació fins que arriben al jutjat de 
pau, on l’assessor de l’ajuntament demana a CiU que 
es retracti d’un article titulat «Cornuts i pagar el 
beure?», referit al conflicte amb EGRESA. Enmig de 
la picabaralla, una altra veu contundent: la de la 
Comissió per la Salvaguarda del Farell, que critica 
fortament aquestes actituds polítiques. Per cert, la 
carpeta EGRESA es tancarà amb una compensació 
de 105 milions de pessetes per part de l’ajuntament a 

l’empresa, a pagar en un termini de cinc anys.
   Aquest també és l’any en què es comença a parlar del 
Centre Cívic i Cultural, de la Gran Sardana de Sentme-
nat, de la viabilitat de la Fira Agrícola i Ramadera, de
la tallada de l’emblemàtic Pi de La Borda, amb 130
anys de vida. D’articles sobre l’entrada a la CEE i, 
especialment, del Referèndum de l’OTAN, sobre el qual 
plouen les col·laboracions contràries a formar-ne part. 
Alguns partits i entitats en faran una intensa campanya.
   La voluntat de prendre el pols dels municipis veïns 
es nota en la cura en l’edició dels continguts, entre els 
quals sempre hi ha informacions que els afecten. Els 
resultats esportius són un bon aliat per a aquest equili-
bri informatiu.
   El 1987 es produeix un nou canvi en el disseny de la 
capçalera. El setmanari substitueix la creació de Joan 
Ausió, que s’hi havia mantingut durant nou anys, per 
un disseny més sobri, en blanc i negre, en què única-
ment apareix la paraula MONTBUI.
   És any d’eleccions municipals. El PSC les torna a 
guanyar, amb un marge molt estret, i Miquel Puig 
mantindrà l’alcaldia gràcies al pacte de govern amb IC.
   L’any 1988 arriba la feminització del Setmanari 
Montbui. Montserrat Canyameres n’assumeix el coman-
dament, incloent-hi les tasques d’administració, i enceta 
una nova etapa en una redacció col·legiada en què és la 
dona més veterana. S’hi aniran incorporant Mercè Solé, 
Maite Bonora, Montse Marès i Mª Núria Revetlle.
   El seu millor record d’aquella època és «haver 
animat a apoderar les noies com a escriptores». Tot i 
la il·lusió, l’etapa de Canyameres tampoc durarà gaire. 
Ella mateixa explica que «la política de partis de finals 
dels vuitanta era molt dura. Les forces hegemòniques, 
PSC i CiU, tenien pugnes estratègiques per la seva 
representació a la premsa».
   Recorda que va dimitir el 1990 arran del tractament
que el setmanari donava a l’assumpte del camp de golf. 
«Jo hi estava en contra. Com a directora, m’agradava 
escriure editorials, i les que vaig escriure sobre el 
camp de golf no van agradar gens». Segons relata, com 
a reacció, hi va haver moviments polítics «soterrats» 

Les mobilitzacions dels estudiants de Torre Marimon van ser 
sonades (Fons Guillem Ayora, AMCMO)

suplement elaborat per l’alumnat de 3er de BUP del 
Manolo Hugué. El dels alumnes de l’Escola Pia es 
publicarà amb l’extra de Sant Jordi.
   La col·laboració del setmanari amb entitats i col·lec-
tius per difondre els seus butlletins ha estat habitual. A 
banda d’oferir la possibilitat als estudiants de secun-
dària de demostrar les seves dots periodístiques, el 
Montbui ha acompanyat publicacions com L’Esbarjo 
de la Residència; el butlletí del CN Caldes, des de 
1997; o LAM, fulletó sobre tendències artístiques 
alternatives, des de 2004.
   1993 comença amb les mobilitzacions de l’alumnat 
de la Granja-Escola Torre Marimon, que continuarà 
sent notícia al llarg dels anys següents, primer pel seu 
tancament i després per postular-se com a possible seu 
del zoo de Barcelona. Les pàgines del setmanari són 
escenari de debat sobre models i recursos educatius. 
Cal l’ampliació d’algunes escoles i es parla de la 
implantació d’un nou model dels 0 als 3 anys.
   La nota pintoresca del curs la posa el naixement del 
primer nen xinès-calderí: Jordi Xu Zhou, fill de la 
família propietària del restaurant Gran Muralla.
   Pel que fa a l’apartat de col·laboracions, Joan 
Pallarès celebra amb els lectors els seus vint anys de 
relació amb el setmanari. Un jove Raül Romeva, 
compromès amb la construcció europea, es fa habitual 
amb els seus articles sobre la Guerra dels Balcans.
   Després d’un any més aviat tranquil, 1994 arriba 
carregat de polèmiques i conflictes en què el Montbui 
serà protagonista involuntari. Al nº 752 (25/2/94), titula 
a portada: «Fincas Kalidis, S.L. i Conxa Sagués 
demanden per la via civil, el Setmanari Montbui». Li 
reclamen 50 milions de pessetes en concepte d’indem-
nització per vulneració del dret a l’honor i a la pròpia 
imatge. Tot plegat arrenca de la publicació d’una carta 
en què una lectora expressa el seu descontentament 
amb la firma denunciant. El periòdic engega una cam- 
panya per captar suports, amb recollida de signatures. 
El cas genera un interessant debat sobre el dret a la 
imatge i la llibertat d’expressió, amb alguns escrits de 
persones vinculades amb l’àmbit del dret. Dues setma-   

Número extraordinari dedicat a les escoles l'abril de 1992 
(AMCMO)
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celebren. A l’Institut Manolo Hugué és temps de 
protestes per noves implantacions legislatives, i s’orga-
nitza la «Tribuna pública»: un acte obert on l’alcalde ret 
comptes sobre tot allò que li pregunta la ciutadania.
   Al carrer es continuen notant els efectes d’una 
situació global complicada. Augmenten les notícies de 
successos per furts i atracaments lligats al consum de 
drogues. D’altra banda, el setmanari també recull 
opinions enceses respecte a la construcció nacional i la 
llengua catalana.
   En la cara més amable, l’emotiu acte d’homenatge al 
pare Poch, qui tantes pàgines havia omplert fins a 
aquell moment i el naixement de Ràdio Caldes per 
Festa Major d’aquell 1980.
   L’any 1981 el Montbui continua publicant editorials 
amb certa regularitat. No és una secció fixa en la 
trajectòria del setmanari, sinó que depèn de la compo-
sició del Consell de redacció. En aquesta època, 
escriuen sobre temes d’actualitat al municipi, com la 
bona notícia que l’institut Manolo Hugué serà públic o 
el projecte d’urbanització «d’alt estànding» a la Torre 
Nova. El critiquen perquè consideren que hi ha massa 
urbanitzacions, que, entre altres qüestions, perjudi-
quen l’entorn natural del Farell. També li posen el punt 
crític a nous equipaments, com el Parc de l’Estació, que 
s’inaugura al juny sense estar acabat. L’editorial 
ofereix també el punt de vista del mitjà respecte a 
temes d’abast general, com el cop d’Estat del 23 de 
febrer de 1981.
   El seguiment de l’actualitat local els porta algun 
maldecap. En el nº 159 (31/1/1981), informen sobre 
l’operació policial que ha recuperat objectes robats per 
valor de dos milions de pessetes. Publiquen els noms 
dels disset detinguts, cosa que els obliga a justificar-se 
en el número següent, donat que hi ha veïns de la vila 
que responen a alguns d’aquests noms sense tenir res a 
veure amb l’operació.
   Són els temps en què Ràdio Caldes comença
les emissions regulars, i el Montbui s’implica en
la promoció del nou mitjà amb entrevistes als
seus impulsors i la publicació de la programació.

   El fet més impactant i tràgic, no només d’aquell any 
sinó de la història recent de Caldes és l’accident al Molí 
d’en Ral, en què moren sis persones per la inhalació 
dels gasos tòxics acumulats en el soterrani. Montbui 
n’informa al nº 180 (4/7/1981) i en fa el seguiment en 
edicions posteriors. Resulta corprenedor el relat dels 
fets, per com van anar succeint-se les víctimes entre qui 
volia socórrer els qui havien quedat atrapats abans. El 
poble sencer es va concentrar a les portes de l’església 
de Santa Maria per mostrar el seu condol.
   L’octubre s’inaugura el Pavelló de Les Cremades, 
amb la presència destacada del president del Parlament, 
Heribert Barrera, a qui entrevisten. Aquesta inaugura-
ció serveix també per homenatjar la nedadora calderina 
Anna Maria Aiguasanosa, campiona d’Espanya.
   És l’any de la mort de l’arqueòleg Llogari Sala, un 
dels principals estudiosos i protectors de la prehistòria 
de Caldes, a qui s’homenatja durant la Festa Major.
   El nº 200 coincideix amb l’últim de l’any. Celebren 
l’efemèride amb un editorial i amb un extraordinari de 
vint pàgines en paper cartolina al preu de 60 pessetes. 
El titular de portada és: «Cal un museu local del 
patrimoni del Mas Manolo».
   El número següent, el primer de 1982 (9 de gener) 
porta la novetat de la dimissió de Joan Agut. A partir 
de llavors, el consell de redacció funcionarà de forma 
col·legiada.
   1982 és un any de crisi laboral. El nº 203 (23/1) obre 
amb dos titulars il·lustratius: «Els 105 treballadors de 
Tiana, S.A., sense feina» i «La crisi del tèxtil ha 
arribat a Caldes».
   Joan Oller recupera les cròniques des del Brasil, on 
torna un bon grapat d’anys després. També hi ha canvi de 
junta al Centre Democràtic Progressista. Al nº 210 
(13/3/1982), Montbui publica la carta de comiat de la junta 
sortint i una entrevista amb el nou president, Miquel Rifà.
   L’esdeveniment destacat de l’any és la recupera-
ció de la Fira de Caldes, amb la denominació
de Fira Agrícola i Ramadera del Vallès. El
nº 221 (5/6/1982) li dedica quatre pàgines i la
foto de portada. Hi assisteixen 15.000 persones.

   El 19 de juny el Consell de redacció s’acomiada de 
Joan Font, mort als 84 anys. Hi col·laborava amb 
articles d’opinió i cròniques dels anys de la seva joven-
tut. Font havia estat president d’ERC durant la Segona 
República i escrivia al Farell.
   Algunes entrevistes destacades de l’any són les 
que fan als actors José Sazatornil «Saza» i José Luis 
López Vázquez, que participaven en un rodatge a 
Caldes, i als aventurers locals Rafael Tibau, que 
havia participat en la III Volta al Món a Vela, i Josep 
Fontcuberta i Jordi Anglí, que havien format part 
d’una expedició catalana a l’Himàlaia.
   El mes d’octubre hi ha les eleccions generals en què 
el PSOE aconsegueix una victòria històrica, també a 

Caldes. En aquesta mateixa edició hi ha un reportatge 
sobre l’embassament municipal de la pedrera del Remei, 
inaugurat per Festa Major, que, com veurem, no acabarà 
de solucionar els problemes d’abastament d’aigua.
   El 1984 el Montbui estrena noves seccions: la de 
cinema de Josep Checa, la de llengua catalana i llibres 
que fa Carme Aymerich, la d’educació del Grup Àmbit 
Maria Corral i un petit apartat de dades útils amb 
informació de servei. És el moment també de saludar 
una nova publicació: el quinzenal Quinze Dies, al capda-
vant de la qual hi ha Lluís Parellada, qui també estarà 
vinculat a la redacció del setmanari durant un temps.
   És notícia el tancament d‘Indústries Bonastre 
(metal·lúrgia), poc després del de la tèxtil Tiana, així 

com la mort del joier J. Guarch, víctima d’un atraca-
ment, i la del regidor socialista Lluís Artigas. Tornen 
les eleccions al Parlament, amb una gran portada sobre 
la victòria de CiU.
   Coincidint amb el número 300, el setmanari tira 
endavant una enquesta de satisfacció entre els lectors. 
Es tracta d’un número especial (24 pàgines, 75 pesse-
tes), amb un editorial demolidor. Reconeixen la gran 
feina col·lectiva dels vuit darrers anys, però expliquen 
que la situació no és gens afalagadora i que no s’està 
produint el relleu necessari de redactors. Val a dir que 
aquesta és una etapa on a la redacció no hi ha ningú 
vinculat directament al periodisme. Per tant, i vist en 
perspectiva, es fa interessant la següent reflexió:
   «(...) que sigui un mitjà informatiu regit per criteris 
periodístics, àgil, viu i interessant. Un setmanari 
adormit, que es va arrossegant pels mateixos camins 
d’apatia és perfectament inútil. Si entre la població de 
Caldes no poden sorgir nous redactors amb capacitat 
i voluntat per renovar i tirar endavant un autèntic 
informatiu, ens trobem davant una crisi important. 
Calen solucions ràpides i efectives. Fins i tot caldria 
replantejar l’actual sistema de periodisme amateur. O 
potser Caldes no es mereix un setmanari».
   El retorn de l’enquesta conclou que més de la meitat 
dels lectors són homes joves, a l’entorn dels 25 anys, 
subscriptors, interessats majoritàriament, i per ordre 
de preferència, en informacions de l’ajuntament, actes, 
entrevistes i, en menor grau, opinió i esports. En 
respostes més obertes, els i les participants a l’enquesta 
reclamen més professionalització del mitjà i rebutgen 
les batusses personals en forma d’articles.
   En contrast, el Patronat saluda els 300 números i, 
com a reconeixement, demana que es publiquin el 
noms dels diferents equips que l’han fet possible. El to 
optimista del Patronat no té res a veure amb el clam 
que surt de la redacció.
   El nº 308 té un valor especial. La portada la 
dediquen a l’entrega de premis del Concurs Literari en 
què es fa un sentit homenatge a Salvador Codina, qui 
fou director de la publicació i també el primer director 

de Ràdio Caldes; el personatge clau en la transició per 
aglutinar la diversitat de perfils. A partir d’aquest 
número la inserció de fotos a la portada es va normalit-
zant. En l’edició següent, la Comissió directiva conti-
nua pressionant: «Aquesta podria ser la darrera crida. 
(...) Diuen que els països tenen els governants que es 
mereixen. Parodiant-ho podríem dir que Caldes tindrà 
la premsa que es mereixi».
   Davant la contundència dels editorials, el Patronat 
decideix retribuir la feina del cos de redacció, posant 
punt final, així, al «periodisme d’afició» que va encun-
yar el pioner Josep Rifé. Aquest fet farà augmentar el 
preu del setmanari fins a les 40 pessetes. Alguns redac-
tors, però, després d’acusar el Patronat de deixadesa, 

pleguen. Alhora, n’hi ha que s’hi vinculen de nou, 
com Edilbert Comas, o hi entre un per primer cop, 
com Joaquim Madorell i Mònica Ricart, que posaran 
l’accent en temes culturals. Justament aquell 1984 es 
celebra la primera Setmana del Jovent: una multipro-
posta d’activitats culturals adreçada a l’alumnat de 
l’Institut Manolo Hugué en col·laboració amb entitats 
del poble, entre elles mitjans de comunicació com el 
mateix Setmanari Montbui i Ràdio Caldes.
   El repte principal que la publicació es planteja amb 
l’arribada de 1985 és donar servei informatiu a les 
poblacions veïnes: Palau, Sentmenat i Sant Feliu, amb 

l’esperança que suposi l’empenta definitiva. Recordem 
que Quinze Dies va perseguir el mateix objectiu. El seu 
impulsor, Lluís Parellada, en aquesta època es desvin-
cula del Montbui. Edilbert Comas, qui ja hi acumula 
anys i diferents etapes com a redactor, n’assumeix la 
direcció, i Montserrat Canyameres torna a la redacció. 
Entre les col·laboracions habituals dels vuitanta hi ha les 
de Pepe Beúnza, Camil Torras i l’artista Romà Martí, 
qui en aquell moment és director de Ràdio Caldes.
   L’exclusiva de l’any és el pacte de silenci entre els 
partits del consistori en torn al conflicte de la pedrera 
d’EGRESA. El Setmanari Montbui fa pública la quan-

titat compensatòria a l’empresa a canvi d’aturar la 
seva activitat. Més endavant, la polèmica continua 
quan es donen detalls de la dificultat de la negociació, 
amb un sopar accidentat entre representants de 
l’empresa i de l’ajuntament. Tant és així, que l’alesho-
res alcalde, Miquel Puig (PSC), es veu obligat a 
redactar un comunicat que es publica a portada.
   En paral·lel, el setmanari fa una extensa cobertura 
de la visita de Jordi Pujol, president de la Generalitat.
   Una altra curiositat a destacar és l’extra de Festa 
Major, amb 84 pàgines per primera vegada numerades. 
Tal i com és habitual, s’hi poden llegir articles de gent 

experta en diferents àmbits de Caldes, entrevistes, 
reportatges i la firma d’una col·laboradora destacada 
per la seva gran capacitat expressiva i una llarga fideli-
tat al mitjà: Mª Núria Revetlle. La portada l’ocupa 
l’efemèride del desè aniversari de la mort de Franco.
   El 1986 continua l’escalada de tensió entre la redac-
ció i el Patronat. Malgrat l’aposta per recollir informa-
ció dels pobles veïns i la nova pujada de preu, fins a les 
50 pessetes, les coses no semblen millorar.
   Edilbert Comas dimiteix al desembre i s’acomiada 
amb un escrit al nº 423 on, tot i valorar les novetats 
positives i la bona predisposició de l’equip, adverteix 

que calen canvis tècnics i comercials si realment es 
creu en l’aposta de convertir el setmanari en el mitjà de 
referència ja no només a Caldes. Es pregunta si 
realment el Patronat és conscient de la potencialitat 
que té el Montbui amb aquest nou projecte.
   En l’edició següent, el Patronat, al capdavant del 
qual hi ha Andreu Canals, respon Comas en una dura 
carta on diu que no es pot fer càrrec de les despeses 
que comporta tot plegat i atribueix les demandes a 
rauxes de joventut. Així doncs, la impressió en òfset es 
fa esperar. Aquest no és l’únic entrebanc que ha de 
superar Comas, sinó que també, i arran de les informa-
cions sobre Can Valls, haurà de declarar davant del 
jutge en una querella que els promotors de la urbanit-

zació interposen contra l’ajuntament, al qual acusen de 
fabricar una campanya de premsa amb informacions 
tergiversades, a través del setmanari.
   Les disputes més agres es donen entre els partits, 
bàsicament entre PSC i CiU, que les traslladen a les 
pàgines de la publicació fins que arriben al jutjat de 
pau, on l’assessor de l’ajuntament demana a CiU que 
es retracti d’un article titulat «Cornuts i pagar el 
beure?», referit al conflicte amb EGRESA. Enmig de 
la picabaralla, una altra veu contundent: la de la 
Comissió per la Salvaguarda del Farell, que critica 
fortament aquestes actituds polítiques. Per cert, la 
carpeta EGRESA es tancarà amb una compensació 
de 105 milions de pessetes per part de l’ajuntament a 

l’empresa, a pagar en un termini de cinc anys.
   Aquest també és l’any en què es comença a parlar del 
Centre Cívic i Cultural, de la Gran Sardana de Sentme-
nat, de la viabilitat de la Fira Agrícola i Ramadera, de
la tallada de l’emblemàtic Pi de La Borda, amb 130
anys de vida. D’articles sobre l’entrada a la CEE i, 
especialment, del Referèndum de l’OTAN, sobre el qual 
plouen les col·laboracions contràries a formar-ne part. 
Alguns partits i entitats en faran una intensa campanya.
   La voluntat de prendre el pols dels municipis veïns 
es nota en la cura en l’edició dels continguts, entre els 
quals sempre hi ha informacions que els afecten. Els 
resultats esportius són un bon aliat per a aquest equili-
bri informatiu.
   El 1987 es produeix un nou canvi en el disseny de la 
capçalera. El setmanari substitueix la creació de Joan 
Ausió, que s’hi havia mantingut durant nou anys, per 
un disseny més sobri, en blanc i negre, en què única-
ment apareix la paraula MONTBUI.
   És any d’eleccions municipals. El PSC les torna a 
guanyar, amb un marge molt estret, i Miquel Puig 
mantindrà l’alcaldia gràcies al pacte de govern amb IC.
   L’any 1988 arriba la feminització del Setmanari 
Montbui. Montserrat Canyameres n’assumeix el coman-
dament, incloent-hi les tasques d’administració, i enceta 
una nova etapa en una redacció col·legiada en què és la 
dona més veterana. S’hi aniran incorporant Mercè Solé, 
Maite Bonora, Montse Marès i Mª Núria Revetlle.
   El seu millor record d’aquella època és «haver 
animat a apoderar les noies com a escriptores». Tot i 
la il·lusió, l’etapa de Canyameres tampoc durarà gaire. 
Ella mateixa explica que «la política de partis de finals 
dels vuitanta era molt dura. Les forces hegemòniques, 
PSC i CiU, tenien pugnes estratègiques per la seva 
representació a la premsa».
   Recorda que va dimitir el 1990 arran del tractament
que el setmanari donava a l’assumpte del camp de golf. 
«Jo hi estava en contra. Com a directora, m’agradava 
escriure editorials, i les que vaig escriure sobre el 
camp de golf no van agradar gens». Segons relata, com 
a reacció, hi va haver moviments polítics «soterrats» 

Treballs d'enderroc de l'ajuntament vell (Fons Guillem Ayora, 
AMCMO)

nes després, Montbui anuncia que s’han adherit a la 
campanya més de 400 calderins, i fins i tot el Ple de 
l’ajuntament aprova una moció de su. Poc després, 
l’empresa anuncia la retirada de la demanda, si bé el 
cas s’allargarà durant cinc anys als jujtats i l’acabarà 
guanyant el setmanari.
   Paral·lelament, l’ajuntament és escenari de les 
batalles entre partits. El regidor Pau Olòndriz denun-
cia el març un pressumpte intent de suborn d’un 
intermediari de l’empresa promotora del camp de golf, 
per 4,5 milions de pessetes. El tema s’arrossega 
durant uns mesos, fins que la fiscalia arxiva la denún-
cia. El regidor d’IC dimiteix a l’abril i el seu partit 
trenca el pacte de govern amb el PSC i assenyala CiU 
d’estar al darrera de pressions a la redacció del Mont-
bui a canvi de favoritismes en la publicació d’articles.
   En un apartat més logístic, el setmanari es trasllada 
al carrer del Forn, a un immoble propietat municipal, 
ja que l’antic local ha quedat petit i no hi haurà cabuda 
en el nou edifici de l’ajuntament, les obres del qual 
comencen a final d’any amb l’enderroc de les antigues 
instal·lacions.
   Entre els successos d’aquell any quedaran sempre a 
la retina els grans incendis del juliol als Cingles del 
Bertí, on tants calderins hi van acudir com a volunta-
ris, així com a Palau i Sentmenat. Caldes va estar 
envoltada de foc i patia per la crema de la muntanya 
del Farell. A la tardor, arribaven els aiguats, amb una 
Riera de Caldes desbocada que costaria la vida de 
dues veïnes a Palau Solità i Plegamans.
   El 1994 és l’any de la inauguració del Museu 
Thermàlia (el nº 775, del 9 de setembre, inclou un 
suplement monogràfic), de la primera Festa Romana i 
de la Fira de Titellaires en honor de Romà Martí, mort 
dos anys abans.
   La nota curiosa de l’any és l’obertura d’una 
subscripció popular per construir un nou gegant calde-
rí: el Lleó. Ho anuncien al nº 774 (2/9/94), recuperant la 
portada del nº 1.000 de la primera època, en què 
s’obria la subscripció per aconseguir la Guisla i el 
Farellàs. En aquesta ocasió, la iniciativa no rep un    
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celebren. A l’Institut Manolo Hugué és temps de 
protestes per noves implantacions legislatives, i s’orga-
nitza la «Tribuna pública»: un acte obert on l’alcalde ret 
comptes sobre tot allò que li pregunta la ciutadania.
   Al carrer es continuen notant els efectes d’una 
situació global complicada. Augmenten les notícies de 
successos per furts i atracaments lligats al consum de 
drogues. D’altra banda, el setmanari també recull 
opinions enceses respecte a la construcció nacional i la 
llengua catalana.
   En la cara més amable, l’emotiu acte d’homenatge al 
pare Poch, qui tantes pàgines havia omplert fins a 
aquell moment i el naixement de Ràdio Caldes per 
Festa Major d’aquell 1980.
   L’any 1981 el Montbui continua publicant editorials 
amb certa regularitat. No és una secció fixa en la 
trajectòria del setmanari, sinó que depèn de la compo-
sició del Consell de redacció. En aquesta època, 
escriuen sobre temes d’actualitat al municipi, com la 
bona notícia que l’institut Manolo Hugué serà públic o 
el projecte d’urbanització «d’alt estànding» a la Torre 
Nova. El critiquen perquè consideren que hi ha massa 
urbanitzacions, que, entre altres qüestions, perjudi-
quen l’entorn natural del Farell. També li posen el punt 
crític a nous equipaments, com el Parc de l’Estació, que 
s’inaugura al juny sense estar acabat. L’editorial 
ofereix també el punt de vista del mitjà respecte a 
temes d’abast general, com el cop d’Estat del 23 de 
febrer de 1981.
   El seguiment de l’actualitat local els porta algun 
maldecap. En el nº 159 (31/1/1981), informen sobre 
l’operació policial que ha recuperat objectes robats per 
valor de dos milions de pessetes. Publiquen els noms 
dels disset detinguts, cosa que els obliga a justificar-se 
en el número següent, donat que hi ha veïns de la vila 
que responen a alguns d’aquests noms sense tenir res a 
veure amb l’operació.
   Són els temps en què Ràdio Caldes comença
les emissions regulars, i el Montbui s’implica en
la promoció del nou mitjà amb entrevistes als
seus impulsors i la publicació de la programació.

   El fet més impactant i tràgic, no només d’aquell any 
sinó de la història recent de Caldes és l’accident al Molí 
d’en Ral, en què moren sis persones per la inhalació 
dels gasos tòxics acumulats en el soterrani. Montbui 
n’informa al nº 180 (4/7/1981) i en fa el seguiment en 
edicions posteriors. Resulta corprenedor el relat dels 
fets, per com van anar succeint-se les víctimes entre qui 
volia socórrer els qui havien quedat atrapats abans. El 
poble sencer es va concentrar a les portes de l’església 
de Santa Maria per mostrar el seu condol.
   L’octubre s’inaugura el Pavelló de Les Cremades, 
amb la presència destacada del president del Parlament, 
Heribert Barrera, a qui entrevisten. Aquesta inaugura-
ció serveix també per homenatjar la nedadora calderina 
Anna Maria Aiguasanosa, campiona d’Espanya.
   És l’any de la mort de l’arqueòleg Llogari Sala, un 
dels principals estudiosos i protectors de la prehistòria 
de Caldes, a qui s’homenatja durant la Festa Major.
   El nº 200 coincideix amb l’últim de l’any. Celebren 
l’efemèride amb un editorial i amb un extraordinari de 
vint pàgines en paper cartolina al preu de 60 pessetes. 
El titular de portada és: «Cal un museu local del 
patrimoni del Mas Manolo».
   El número següent, el primer de 1982 (9 de gener) 
porta la novetat de la dimissió de Joan Agut. A partir 
de llavors, el consell de redacció funcionarà de forma 
col·legiada.
   1982 és un any de crisi laboral. El nº 203 (23/1) obre 
amb dos titulars il·lustratius: «Els 105 treballadors de 
Tiana, S.A., sense feina» i «La crisi del tèxtil ha 
arribat a Caldes».
   Joan Oller recupera les cròniques des del Brasil, on 
torna un bon grapat d’anys després. També hi ha canvi de 
junta al Centre Democràtic Progressista. Al nº 210 
(13/3/1982), Montbui publica la carta de comiat de la junta 
sortint i una entrevista amb el nou president, Miquel Rifà.
   L’esdeveniment destacat de l’any és la recupera-
ció de la Fira de Caldes, amb la denominació
de Fira Agrícola i Ramadera del Vallès. El
nº 221 (5/6/1982) li dedica quatre pàgines i la
foto de portada. Hi assisteixen 15.000 persones.

   El 19 de juny el Consell de redacció s’acomiada de 
Joan Font, mort als 84 anys. Hi col·laborava amb 
articles d’opinió i cròniques dels anys de la seva joven-
tut. Font havia estat president d’ERC durant la Segona 
República i escrivia al Farell.
   Algunes entrevistes destacades de l’any són les 
que fan als actors José Sazatornil «Saza» i José Luis 
López Vázquez, que participaven en un rodatge a 
Caldes, i als aventurers locals Rafael Tibau, que 
havia participat en la III Volta al Món a Vela, i Josep 
Fontcuberta i Jordi Anglí, que havien format part 
d’una expedició catalana a l’Himàlaia.
   El mes d’octubre hi ha les eleccions generals en què 
el PSOE aconsegueix una victòria històrica, també a 

Caldes. En aquesta mateixa edició hi ha un reportatge 
sobre l’embassament municipal de la pedrera del Remei, 
inaugurat per Festa Major, que, com veurem, no acabarà 
de solucionar els problemes d’abastament d’aigua.
   El 1984 el Montbui estrena noves seccions: la de 
cinema de Josep Checa, la de llengua catalana i llibres 
que fa Carme Aymerich, la d’educació del Grup Àmbit 
Maria Corral i un petit apartat de dades útils amb 
informació de servei. És el moment també de saludar 
una nova publicació: el quinzenal Quinze Dies, al capda-
vant de la qual hi ha Lluís Parellada, qui també estarà 
vinculat a la redacció del setmanari durant un temps.
   És notícia el tancament d‘Indústries Bonastre 
(metal·lúrgia), poc després del de la tèxtil Tiana, així 

com la mort del joier J. Guarch, víctima d’un atraca-
ment, i la del regidor socialista Lluís Artigas. Tornen 
les eleccions al Parlament, amb una gran portada sobre 
la victòria de CiU.
   Coincidint amb el número 300, el setmanari tira 
endavant una enquesta de satisfacció entre els lectors. 
Es tracta d’un número especial (24 pàgines, 75 pesse-
tes), amb un editorial demolidor. Reconeixen la gran 
feina col·lectiva dels vuit darrers anys, però expliquen 
que la situació no és gens afalagadora i que no s’està 
produint el relleu necessari de redactors. Val a dir que 
aquesta és una etapa on a la redacció no hi ha ningú 
vinculat directament al periodisme. Per tant, i vist en 
perspectiva, es fa interessant la següent reflexió:
   «(...) que sigui un mitjà informatiu regit per criteris 
periodístics, àgil, viu i interessant. Un setmanari 
adormit, que es va arrossegant pels mateixos camins 
d’apatia és perfectament inútil. Si entre la població de 
Caldes no poden sorgir nous redactors amb capacitat 
i voluntat per renovar i tirar endavant un autèntic 
informatiu, ens trobem davant una crisi important. 
Calen solucions ràpides i efectives. Fins i tot caldria 
replantejar l’actual sistema de periodisme amateur. O 
potser Caldes no es mereix un setmanari».
   El retorn de l’enquesta conclou que més de la meitat 
dels lectors són homes joves, a l’entorn dels 25 anys, 
subscriptors, interessats majoritàriament, i per ordre 
de preferència, en informacions de l’ajuntament, actes, 
entrevistes i, en menor grau, opinió i esports. En 
respostes més obertes, els i les participants a l’enquesta 
reclamen més professionalització del mitjà i rebutgen 
les batusses personals en forma d’articles.
   En contrast, el Patronat saluda els 300 números i, 
com a reconeixement, demana que es publiquin el 
noms dels diferents equips que l’han fet possible. El to 
optimista del Patronat no té res a veure amb el clam 
que surt de la redacció.
   El nº 308 té un valor especial. La portada la 
dediquen a l’entrega de premis del Concurs Literari en 
què es fa un sentit homenatge a Salvador Codina, qui 
fou director de la publicació i també el primer director 

de Ràdio Caldes; el personatge clau en la transició per 
aglutinar la diversitat de perfils. A partir d’aquest 
número la inserció de fotos a la portada es va normalit-
zant. En l’edició següent, la Comissió directiva conti-
nua pressionant: «Aquesta podria ser la darrera crida. 
(...) Diuen que els països tenen els governants que es 
mereixen. Parodiant-ho podríem dir que Caldes tindrà 
la premsa que es mereixi».
   Davant la contundència dels editorials, el Patronat 
decideix retribuir la feina del cos de redacció, posant 
punt final, així, al «periodisme d’afició» que va encun-
yar el pioner Josep Rifé. Aquest fet farà augmentar el 
preu del setmanari fins a les 40 pessetes. Alguns redac-
tors, però, després d’acusar el Patronat de deixadesa, 

pleguen. Alhora, n’hi ha que s’hi vinculen de nou, 
com Edilbert Comas, o hi entre un per primer cop, 
com Joaquim Madorell i Mònica Ricart, que posaran 
l’accent en temes culturals. Justament aquell 1984 es 
celebra la primera Setmana del Jovent: una multipro-
posta d’activitats culturals adreçada a l’alumnat de 
l’Institut Manolo Hugué en col·laboració amb entitats 
del poble, entre elles mitjans de comunicació com el 
mateix Setmanari Montbui i Ràdio Caldes.
   El repte principal que la publicació es planteja amb 
l’arribada de 1985 és donar servei informatiu a les 
poblacions veïnes: Palau, Sentmenat i Sant Feliu, amb 

l’esperança que suposi l’empenta definitiva. Recordem 
que Quinze Dies va perseguir el mateix objectiu. El seu 
impulsor, Lluís Parellada, en aquesta època es desvin-
cula del Montbui. Edilbert Comas, qui ja hi acumula 
anys i diferents etapes com a redactor, n’assumeix la 
direcció, i Montserrat Canyameres torna a la redacció. 
Entre les col·laboracions habituals dels vuitanta hi ha les 
de Pepe Beúnza, Camil Torras i l’artista Romà Martí, 
qui en aquell moment és director de Ràdio Caldes.
   L’exclusiva de l’any és el pacte de silenci entre els 
partits del consistori en torn al conflicte de la pedrera 
d’EGRESA. El Setmanari Montbui fa pública la quan-

titat compensatòria a l’empresa a canvi d’aturar la 
seva activitat. Més endavant, la polèmica continua 
quan es donen detalls de la dificultat de la negociació, 
amb un sopar accidentat entre representants de 
l’empresa i de l’ajuntament. Tant és així, que l’alesho-
res alcalde, Miquel Puig (PSC), es veu obligat a 
redactar un comunicat que es publica a portada.
   En paral·lel, el setmanari fa una extensa cobertura 
de la visita de Jordi Pujol, president de la Generalitat.
   Una altra curiositat a destacar és l’extra de Festa 
Major, amb 84 pàgines per primera vegada numerades. 
Tal i com és habitual, s’hi poden llegir articles de gent 

experta en diferents àmbits de Caldes, entrevistes, 
reportatges i la firma d’una col·laboradora destacada 
per la seva gran capacitat expressiva i una llarga fideli-
tat al mitjà: Mª Núria Revetlle. La portada l’ocupa 
l’efemèride del desè aniversari de la mort de Franco.
   El 1986 continua l’escalada de tensió entre la redac-
ció i el Patronat. Malgrat l’aposta per recollir informa-
ció dels pobles veïns i la nova pujada de preu, fins a les 
50 pessetes, les coses no semblen millorar.
   Edilbert Comas dimiteix al desembre i s’acomiada 
amb un escrit al nº 423 on, tot i valorar les novetats 
positives i la bona predisposició de l’equip, adverteix 

que calen canvis tècnics i comercials si realment es 
creu en l’aposta de convertir el setmanari en el mitjà de 
referència ja no només a Caldes. Es pregunta si 
realment el Patronat és conscient de la potencialitat 
que té el Montbui amb aquest nou projecte.
   En l’edició següent, el Patronat, al capdavant del 
qual hi ha Andreu Canals, respon Comas en una dura 
carta on diu que no es pot fer càrrec de les despeses 
que comporta tot plegat i atribueix les demandes a 
rauxes de joventut. Així doncs, la impressió en òfset es 
fa esperar. Aquest no és l’únic entrebanc que ha de 
superar Comas, sinó que també, i arran de les informa-
cions sobre Can Valls, haurà de declarar davant del 
jutge en una querella que els promotors de la urbanit-

zació interposen contra l’ajuntament, al qual acusen de 
fabricar una campanya de premsa amb informacions 
tergiversades, a través del setmanari.
   Les disputes més agres es donen entre els partits, 
bàsicament entre PSC i CiU, que les traslladen a les 
pàgines de la publicació fins que arriben al jutjat de 
pau, on l’assessor de l’ajuntament demana a CiU que 
es retracti d’un article titulat «Cornuts i pagar el 
beure?», referit al conflicte amb EGRESA. Enmig de 
la picabaralla, una altra veu contundent: la de la 
Comissió per la Salvaguarda del Farell, que critica 
fortament aquestes actituds polítiques. Per cert, la 
carpeta EGRESA es tancarà amb una compensació 
de 105 milions de pessetes per part de l’ajuntament a 

l’empresa, a pagar en un termini de cinc anys.
   Aquest també és l’any en què es comença a parlar del 
Centre Cívic i Cultural, de la Gran Sardana de Sentme-
nat, de la viabilitat de la Fira Agrícola i Ramadera, de
la tallada de l’emblemàtic Pi de La Borda, amb 130
anys de vida. D’articles sobre l’entrada a la CEE i, 
especialment, del Referèndum de l’OTAN, sobre el qual 
plouen les col·laboracions contràries a formar-ne part. 
Alguns partits i entitats en faran una intensa campanya.
   La voluntat de prendre el pols dels municipis veïns 
es nota en la cura en l’edició dels continguts, entre els 
quals sempre hi ha informacions que els afecten. Els 
resultats esportius són un bon aliat per a aquest equili-
bri informatiu.
   El 1987 es produeix un nou canvi en el disseny de la 
capçalera. El setmanari substitueix la creació de Joan 
Ausió, que s’hi havia mantingut durant nou anys, per 
un disseny més sobri, en blanc i negre, en què única-
ment apareix la paraula MONTBUI.
   És any d’eleccions municipals. El PSC les torna a 
guanyar, amb un marge molt estret, i Miquel Puig 
mantindrà l’alcaldia gràcies al pacte de govern amb IC.
   L’any 1988 arriba la feminització del Setmanari 
Montbui. Montserrat Canyameres n’assumeix el coman-
dament, incloent-hi les tasques d’administració, i enceta 
una nova etapa en una redacció col·legiada en què és la 
dona més veterana. S’hi aniran incorporant Mercè Solé, 
Maite Bonora, Montse Marès i Mª Núria Revetlle.
   El seu millor record d’aquella època és «haver 
animat a apoderar les noies com a escriptores». Tot i 
la il·lusió, l’etapa de Canyameres tampoc durarà gaire. 
Ella mateixa explica que «la política de partis de finals 
dels vuitanta era molt dura. Les forces hegemòniques, 
PSC i CiU, tenien pugnes estratègiques per la seva 
representació a la premsa».
   Recorda que va dimitir el 1990 arran del tractament
que el setmanari donava a l’assumpte del camp de golf. 
«Jo hi estava en contra. Com a directora, m’agradava 
escriure editorials, i les que vaig escriure sobre el 
camp de golf no van agradar gens». Segons relata, com 
a reacció, hi va haver moviments polítics «soterrats» 

suport tan entusiasmat com llavors. El Lleó de Caldes 
el presenten en l’especial de Festa Major, havent 
assolit a través de les aportacions populars la meitat 
del pressupost.
   1995 és l’any en què CiU aconseguirà l’alcaldia i en 
què se succeiran els capítols farragossos a l’entorn de 
l’etern projecte mai reeixit de la presa i del camp de 
golf, amb convenis, recursos i denúncies creuades 
entre ajuntament i ITC Spain.
   A finals de maig hi ha eleccions municipals, i el 
Montbui hi dedica tots els seus recursos per oferir la 
millor informació. El nº 809 (26/5/95) inclou un suple-
ment amb entrevistes a tots els candidats i dades sobre 
els comicis anteriors. El número següent és un especial 

de quatre pàgines, que surt el dilluns amb els resultats 
i les primeres valoracions: «CiU torna a guanyar les 
eleccions a Caldes», titula. Al nº 812 (9/6/95), avança 
el pacte entre el CiU i el PP per governar.
   La sessió d’investidura va ser moguda. «Xiulets i 
crits del públic van interrompre repetidament les 
intervencions dels representants dels grups ara a 
l’oposició», relatava el Montbui en el nº 814.
   El novembre hi ha eleccions al Parlament, que, 
igual que en les cites anteriors, a Caldes també 
guanya CiU. 1995 és l’any de celebració de dues 
efemèrides destacades. El FC Caldes celebra el 80è 
aniversari, i el Montbui s’hi apunta amb la publicació 
d’un auca al nº 801 (24/3/95). Dos números després 
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celebren. A l’Institut Manolo Hugué és temps de 
protestes per noves implantacions legislatives, i s’orga-
nitza la «Tribuna pública»: un acte obert on l’alcalde ret 
comptes sobre tot allò que li pregunta la ciutadania.
   Al carrer es continuen notant els efectes d’una 
situació global complicada. Augmenten les notícies de 
successos per furts i atracaments lligats al consum de 
drogues. D’altra banda, el setmanari també recull 
opinions enceses respecte a la construcció nacional i la 
llengua catalana.
   En la cara més amable, l’emotiu acte d’homenatge al 
pare Poch, qui tantes pàgines havia omplert fins a 
aquell moment i el naixement de Ràdio Caldes per 
Festa Major d’aquell 1980.
   L’any 1981 el Montbui continua publicant editorials 
amb certa regularitat. No és una secció fixa en la 
trajectòria del setmanari, sinó que depèn de la compo-
sició del Consell de redacció. En aquesta època, 
escriuen sobre temes d’actualitat al municipi, com la 
bona notícia que l’institut Manolo Hugué serà públic o 
el projecte d’urbanització «d’alt estànding» a la Torre 
Nova. El critiquen perquè consideren que hi ha massa 
urbanitzacions, que, entre altres qüestions, perjudi-
quen l’entorn natural del Farell. També li posen el punt 
crític a nous equipaments, com el Parc de l’Estació, que 
s’inaugura al juny sense estar acabat. L’editorial 
ofereix també el punt de vista del mitjà respecte a 
temes d’abast general, com el cop d’Estat del 23 de 
febrer de 1981.
   El seguiment de l’actualitat local els porta algun 
maldecap. En el nº 159 (31/1/1981), informen sobre 
l’operació policial que ha recuperat objectes robats per 
valor de dos milions de pessetes. Publiquen els noms 
dels disset detinguts, cosa que els obliga a justificar-se 
en el número següent, donat que hi ha veïns de la vila 
que responen a alguns d’aquests noms sense tenir res a 
veure amb l’operació.
   Són els temps en què Ràdio Caldes comença
les emissions regulars, i el Montbui s’implica en
la promoció del nou mitjà amb entrevistes als
seus impulsors i la publicació de la programació.

   El fet més impactant i tràgic, no només d’aquell any 
sinó de la història recent de Caldes és l’accident al Molí 
d’en Ral, en què moren sis persones per la inhalació 
dels gasos tòxics acumulats en el soterrani. Montbui 
n’informa al nº 180 (4/7/1981) i en fa el seguiment en 
edicions posteriors. Resulta corprenedor el relat dels 
fets, per com van anar succeint-se les víctimes entre qui 
volia socórrer els qui havien quedat atrapats abans. El 
poble sencer es va concentrar a les portes de l’església 
de Santa Maria per mostrar el seu condol.
   L’octubre s’inaugura el Pavelló de Les Cremades, 
amb la presència destacada del president del Parlament, 
Heribert Barrera, a qui entrevisten. Aquesta inaugura-
ció serveix també per homenatjar la nedadora calderina 
Anna Maria Aiguasanosa, campiona d’Espanya.
   És l’any de la mort de l’arqueòleg Llogari Sala, un 
dels principals estudiosos i protectors de la prehistòria 
de Caldes, a qui s’homenatja durant la Festa Major.
   El nº 200 coincideix amb l’últim de l’any. Celebren 
l’efemèride amb un editorial i amb un extraordinari de 
vint pàgines en paper cartolina al preu de 60 pessetes. 
El titular de portada és: «Cal un museu local del 
patrimoni del Mas Manolo».
   El número següent, el primer de 1982 (9 de gener) 
porta la novetat de la dimissió de Joan Agut. A partir 
de llavors, el consell de redacció funcionarà de forma 
col·legiada.
   1982 és un any de crisi laboral. El nº 203 (23/1) obre 
amb dos titulars il·lustratius: «Els 105 treballadors de 
Tiana, S.A., sense feina» i «La crisi del tèxtil ha 
arribat a Caldes».
   Joan Oller recupera les cròniques des del Brasil, on 
torna un bon grapat d’anys després. També hi ha canvi de 
junta al Centre Democràtic Progressista. Al nº 210 
(13/3/1982), Montbui publica la carta de comiat de la junta 
sortint i una entrevista amb el nou president, Miquel Rifà.
   L’esdeveniment destacat de l’any és la recupera-
ció de la Fira de Caldes, amb la denominació
de Fira Agrícola i Ramadera del Vallès. El
nº 221 (5/6/1982) li dedica quatre pàgines i la
foto de portada. Hi assisteixen 15.000 persones.

   El 19 de juny el Consell de redacció s’acomiada de 
Joan Font, mort als 84 anys. Hi col·laborava amb 
articles d’opinió i cròniques dels anys de la seva joven-
tut. Font havia estat president d’ERC durant la Segona 
República i escrivia al Farell.
   Algunes entrevistes destacades de l’any són les 
que fan als actors José Sazatornil «Saza» i José Luis 
López Vázquez, que participaven en un rodatge a 
Caldes, i als aventurers locals Rafael Tibau, que 
havia participat en la III Volta al Món a Vela, i Josep 
Fontcuberta i Jordi Anglí, que havien format part 
d’una expedició catalana a l’Himàlaia.
   El mes d’octubre hi ha les eleccions generals en què 
el PSOE aconsegueix una victòria històrica, també a 

Caldes. En aquesta mateixa edició hi ha un reportatge 
sobre l’embassament municipal de la pedrera del Remei, 
inaugurat per Festa Major, que, com veurem, no acabarà 
de solucionar els problemes d’abastament d’aigua.
   El 1984 el Montbui estrena noves seccions: la de 
cinema de Josep Checa, la de llengua catalana i llibres 
que fa Carme Aymerich, la d’educació del Grup Àmbit 
Maria Corral i un petit apartat de dades útils amb 
informació de servei. És el moment també de saludar 
una nova publicació: el quinzenal Quinze Dies, al capda-
vant de la qual hi ha Lluís Parellada, qui també estarà 
vinculat a la redacció del setmanari durant un temps.
   És notícia el tancament d‘Indústries Bonastre 
(metal·lúrgia), poc després del de la tèxtil Tiana, així 

com la mort del joier J. Guarch, víctima d’un atraca-
ment, i la del regidor socialista Lluís Artigas. Tornen 
les eleccions al Parlament, amb una gran portada sobre 
la victòria de CiU.
   Coincidint amb el número 300, el setmanari tira 
endavant una enquesta de satisfacció entre els lectors. 
Es tracta d’un número especial (24 pàgines, 75 pesse-
tes), amb un editorial demolidor. Reconeixen la gran 
feina col·lectiva dels vuit darrers anys, però expliquen 
que la situació no és gens afalagadora i que no s’està 
produint el relleu necessari de redactors. Val a dir que 
aquesta és una etapa on a la redacció no hi ha ningú 
vinculat directament al periodisme. Per tant, i vist en 
perspectiva, es fa interessant la següent reflexió:
   «(...) que sigui un mitjà informatiu regit per criteris 
periodístics, àgil, viu i interessant. Un setmanari 
adormit, que es va arrossegant pels mateixos camins 
d’apatia és perfectament inútil. Si entre la població de 
Caldes no poden sorgir nous redactors amb capacitat 
i voluntat per renovar i tirar endavant un autèntic 
informatiu, ens trobem davant una crisi important. 
Calen solucions ràpides i efectives. Fins i tot caldria 
replantejar l’actual sistema de periodisme amateur. O 
potser Caldes no es mereix un setmanari».
   El retorn de l’enquesta conclou que més de la meitat 
dels lectors són homes joves, a l’entorn dels 25 anys, 
subscriptors, interessats majoritàriament, i per ordre 
de preferència, en informacions de l’ajuntament, actes, 
entrevistes i, en menor grau, opinió i esports. En 
respostes més obertes, els i les participants a l’enquesta 
reclamen més professionalització del mitjà i rebutgen 
les batusses personals en forma d’articles.
   En contrast, el Patronat saluda els 300 números i, 
com a reconeixement, demana que es publiquin el 
noms dels diferents equips que l’han fet possible. El to 
optimista del Patronat no té res a veure amb el clam 
que surt de la redacció.
   El nº 308 té un valor especial. La portada la 
dediquen a l’entrega de premis del Concurs Literari en 
què es fa un sentit homenatge a Salvador Codina, qui 
fou director de la publicació i també el primer director 

de Ràdio Caldes; el personatge clau en la transició per 
aglutinar la diversitat de perfils. A partir d’aquest 
número la inserció de fotos a la portada es va normalit-
zant. En l’edició següent, la Comissió directiva conti-
nua pressionant: «Aquesta podria ser la darrera crida. 
(...) Diuen que els països tenen els governants que es 
mereixen. Parodiant-ho podríem dir que Caldes tindrà 
la premsa que es mereixi».
   Davant la contundència dels editorials, el Patronat 
decideix retribuir la feina del cos de redacció, posant 
punt final, així, al «periodisme d’afició» que va encun-
yar el pioner Josep Rifé. Aquest fet farà augmentar el 
preu del setmanari fins a les 40 pessetes. Alguns redac-
tors, però, després d’acusar el Patronat de deixadesa, 

pleguen. Alhora, n’hi ha que s’hi vinculen de nou, 
com Edilbert Comas, o hi entre un per primer cop, 
com Joaquim Madorell i Mònica Ricart, que posaran 
l’accent en temes culturals. Justament aquell 1984 es 
celebra la primera Setmana del Jovent: una multipro-
posta d’activitats culturals adreçada a l’alumnat de 
l’Institut Manolo Hugué en col·laboració amb entitats 
del poble, entre elles mitjans de comunicació com el 
mateix Setmanari Montbui i Ràdio Caldes.
   El repte principal que la publicació es planteja amb 
l’arribada de 1985 és donar servei informatiu a les 
poblacions veïnes: Palau, Sentmenat i Sant Feliu, amb 

l’esperança que suposi l’empenta definitiva. Recordem 
que Quinze Dies va perseguir el mateix objectiu. El seu 
impulsor, Lluís Parellada, en aquesta època es desvin-
cula del Montbui. Edilbert Comas, qui ja hi acumula 
anys i diferents etapes com a redactor, n’assumeix la 
direcció, i Montserrat Canyameres torna a la redacció. 
Entre les col·laboracions habituals dels vuitanta hi ha les 
de Pepe Beúnza, Camil Torras i l’artista Romà Martí, 
qui en aquell moment és director de Ràdio Caldes.
   L’exclusiva de l’any és el pacte de silenci entre els 
partits del consistori en torn al conflicte de la pedrera 
d’EGRESA. El Setmanari Montbui fa pública la quan-

titat compensatòria a l’empresa a canvi d’aturar la 
seva activitat. Més endavant, la polèmica continua 
quan es donen detalls de la dificultat de la negociació, 
amb un sopar accidentat entre representants de 
l’empresa i de l’ajuntament. Tant és així, que l’alesho-
res alcalde, Miquel Puig (PSC), es veu obligat a 
redactar un comunicat que es publica a portada.
   En paral·lel, el setmanari fa una extensa cobertura 
de la visita de Jordi Pujol, president de la Generalitat.
   Una altra curiositat a destacar és l’extra de Festa 
Major, amb 84 pàgines per primera vegada numerades. 
Tal i com és habitual, s’hi poden llegir articles de gent 

experta en diferents àmbits de Caldes, entrevistes, 
reportatges i la firma d’una col·laboradora destacada 
per la seva gran capacitat expressiva i una llarga fideli-
tat al mitjà: Mª Núria Revetlle. La portada l’ocupa 
l’efemèride del desè aniversari de la mort de Franco.
   El 1986 continua l’escalada de tensió entre la redac-
ció i el Patronat. Malgrat l’aposta per recollir informa-
ció dels pobles veïns i la nova pujada de preu, fins a les 
50 pessetes, les coses no semblen millorar.
   Edilbert Comas dimiteix al desembre i s’acomiada 
amb un escrit al nº 423 on, tot i valorar les novetats 
positives i la bona predisposició de l’equip, adverteix 

que calen canvis tècnics i comercials si realment es 
creu en l’aposta de convertir el setmanari en el mitjà de 
referència ja no només a Caldes. Es pregunta si 
realment el Patronat és conscient de la potencialitat 
que té el Montbui amb aquest nou projecte.
   En l’edició següent, el Patronat, al capdavant del 
qual hi ha Andreu Canals, respon Comas en una dura 
carta on diu que no es pot fer càrrec de les despeses 
que comporta tot plegat i atribueix les demandes a 
rauxes de joventut. Així doncs, la impressió en òfset es 
fa esperar. Aquest no és l’únic entrebanc que ha de 
superar Comas, sinó que també, i arran de les informa-
cions sobre Can Valls, haurà de declarar davant del 
jutge en una querella que els promotors de la urbanit-

zació interposen contra l’ajuntament, al qual acusen de 
fabricar una campanya de premsa amb informacions 
tergiversades, a través del setmanari.
   Les disputes més agres es donen entre els partits, 
bàsicament entre PSC i CiU, que les traslladen a les 
pàgines de la publicació fins que arriben al jutjat de 
pau, on l’assessor de l’ajuntament demana a CiU que 
es retracti d’un article titulat «Cornuts i pagar el 
beure?», referit al conflicte amb EGRESA. Enmig de 
la picabaralla, una altra veu contundent: la de la 
Comissió per la Salvaguarda del Farell, que critica 
fortament aquestes actituds polítiques. Per cert, la 
carpeta EGRESA es tancarà amb una compensació 
de 105 milions de pessetes per part de l’ajuntament a 

l’empresa, a pagar en un termini de cinc anys.
   Aquest també és l’any en què es comença a parlar del 
Centre Cívic i Cultural, de la Gran Sardana de Sentme-
nat, de la viabilitat de la Fira Agrícola i Ramadera, de
la tallada de l’emblemàtic Pi de La Borda, amb 130
anys de vida. D’articles sobre l’entrada a la CEE i, 
especialment, del Referèndum de l’OTAN, sobre el qual 
plouen les col·laboracions contràries a formar-ne part. 
Alguns partits i entitats en faran una intensa campanya.
   La voluntat de prendre el pols dels municipis veïns 
es nota en la cura en l’edició dels continguts, entre els 
quals sempre hi ha informacions que els afecten. Els 
resultats esportius són un bon aliat per a aquest equili-
bri informatiu.
   El 1987 es produeix un nou canvi en el disseny de la 
capçalera. El setmanari substitueix la creació de Joan 
Ausió, que s’hi havia mantingut durant nou anys, per 
un disseny més sobri, en blanc i negre, en què única-
ment apareix la paraula MONTBUI.
   És any d’eleccions municipals. El PSC les torna a 
guanyar, amb un marge molt estret, i Miquel Puig 
mantindrà l’alcaldia gràcies al pacte de govern amb IC.
   L’any 1988 arriba la feminització del Setmanari 
Montbui. Montserrat Canyameres n’assumeix el coman-
dament, incloent-hi les tasques d’administració, i enceta 
una nova etapa en una redacció col·legiada en què és la 
dona més veterana. S’hi aniran incorporant Mercè Solé, 
Maite Bonora, Montse Marès i Mª Núria Revetlle.
   El seu millor record d’aquella època és «haver 
animat a apoderar les noies com a escriptores». Tot i 
la il·lusió, l’etapa de Canyameres tampoc durarà gaire. 
Ella mateixa explica que «la política de partis de finals 
dels vuitanta era molt dura. Les forces hegemòniques, 
PSC i CiU, tenien pugnes estratègiques per la seva 
representació a la premsa».
   Recorda que va dimitir el 1990 arran del tractament
que el setmanari donava a l’assumpte del camp de golf. 
«Jo hi estava en contra. Com a directora, m’agradava 
escriure editorials, i les que vaig escriure sobre el 
camp de golf no van agradar gens». Segons relata, com 
a reacció, hi va haver moviments polítics «soterrats» 

dediquen la portada a l’homenatge a jugadors i 
directius.
   L’altre esdeveniment social important és el 50è 
aniversari de la mort de Manolo Hugué. La vila ho 
celebra amb diferents actes culturals, dels quals el 
setmanari fa una àmplia crònica al nº 833 (8/12/95).
   El 1996 l’ajuntament obre la porta de dues opera-
cions urbanístiques que portaran cua: el Pla General i 
el Pla Parcial El Tint.
   El maig el Ple aprova, amb el vot contrari dels tres 
grups de l’oposició, l’Avanç de Pla General, que 
contempla arribar a 20.000 habitants cap al 2015, el 
salt de la riera i el Quart Cinturó. El mes següent surt 
endavant una moció de rebuig a aquesta infraestructu-

Membres del patronat del setmanari l’any 1994 que van fer 
possible la campanya del Lleó de Caldes. D’esquerra a 
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celebren. A l’Institut Manolo Hugué és temps de 
protestes per noves implantacions legislatives, i s’orga-
nitza la «Tribuna pública»: un acte obert on l’alcalde ret 
comptes sobre tot allò que li pregunta la ciutadania.
   Al carrer es continuen notant els efectes d’una 
situació global complicada. Augmenten les notícies de 
successos per furts i atracaments lligats al consum de 
drogues. D’altra banda, el setmanari també recull 
opinions enceses respecte a la construcció nacional i la 
llengua catalana.
   En la cara més amable, l’emotiu acte d’homenatge al 
pare Poch, qui tantes pàgines havia omplert fins a 
aquell moment i el naixement de Ràdio Caldes per 
Festa Major d’aquell 1980.
   L’any 1981 el Montbui continua publicant editorials 
amb certa regularitat. No és una secció fixa en la 
trajectòria del setmanari, sinó que depèn de la compo-
sició del Consell de redacció. En aquesta època, 
escriuen sobre temes d’actualitat al municipi, com la 
bona notícia que l’institut Manolo Hugué serà públic o 
el projecte d’urbanització «d’alt estànding» a la Torre 
Nova. El critiquen perquè consideren que hi ha massa 
urbanitzacions, que, entre altres qüestions, perjudi-
quen l’entorn natural del Farell. També li posen el punt 
crític a nous equipaments, com el Parc de l’Estació, que 
s’inaugura al juny sense estar acabat. L’editorial 
ofereix també el punt de vista del mitjà respecte a 
temes d’abast general, com el cop d’Estat del 23 de 
febrer de 1981.
   El seguiment de l’actualitat local els porta algun 
maldecap. En el nº 159 (31/1/1981), informen sobre 
l’operació policial que ha recuperat objectes robats per 
valor de dos milions de pessetes. Publiquen els noms 
dels disset detinguts, cosa que els obliga a justificar-se 
en el número següent, donat que hi ha veïns de la vila 
que responen a alguns d’aquests noms sense tenir res a 
veure amb l’operació.
   Són els temps en què Ràdio Caldes comença
les emissions regulars, i el Montbui s’implica en
la promoció del nou mitjà amb entrevistes als
seus impulsors i la publicació de la programació.

   El fet més impactant i tràgic, no només d’aquell any 
sinó de la història recent de Caldes és l’accident al Molí 
d’en Ral, en què moren sis persones per la inhalació 
dels gasos tòxics acumulats en el soterrani. Montbui 
n’informa al nº 180 (4/7/1981) i en fa el seguiment en 
edicions posteriors. Resulta corprenedor el relat dels 
fets, per com van anar succeint-se les víctimes entre qui 
volia socórrer els qui havien quedat atrapats abans. El 
poble sencer es va concentrar a les portes de l’església 
de Santa Maria per mostrar el seu condol.
   L’octubre s’inaugura el Pavelló de Les Cremades, 
amb la presència destacada del president del Parlament, 
Heribert Barrera, a qui entrevisten. Aquesta inaugura-
ció serveix també per homenatjar la nedadora calderina 
Anna Maria Aiguasanosa, campiona d’Espanya.
   És l’any de la mort de l’arqueòleg Llogari Sala, un 
dels principals estudiosos i protectors de la prehistòria 
de Caldes, a qui s’homenatja durant la Festa Major.
   El nº 200 coincideix amb l’últim de l’any. Celebren 
l’efemèride amb un editorial i amb un extraordinari de 
vint pàgines en paper cartolina al preu de 60 pessetes. 
El titular de portada és: «Cal un museu local del 
patrimoni del Mas Manolo».
   El número següent, el primer de 1982 (9 de gener) 
porta la novetat de la dimissió de Joan Agut. A partir 
de llavors, el consell de redacció funcionarà de forma 
col·legiada.
   1982 és un any de crisi laboral. El nº 203 (23/1) obre 
amb dos titulars il·lustratius: «Els 105 treballadors de 
Tiana, S.A., sense feina» i «La crisi del tèxtil ha 
arribat a Caldes».
   Joan Oller recupera les cròniques des del Brasil, on 
torna un bon grapat d’anys després. També hi ha canvi de 
junta al Centre Democràtic Progressista. Al nº 210 
(13/3/1982), Montbui publica la carta de comiat de la junta 
sortint i una entrevista amb el nou president, Miquel Rifà.
   L’esdeveniment destacat de l’any és la recupera-
ció de la Fira de Caldes, amb la denominació
de Fira Agrícola i Ramadera del Vallès. El
nº 221 (5/6/1982) li dedica quatre pàgines i la
foto de portada. Hi assisteixen 15.000 persones.

   El 19 de juny el Consell de redacció s’acomiada de 
Joan Font, mort als 84 anys. Hi col·laborava amb 
articles d’opinió i cròniques dels anys de la seva joven-
tut. Font havia estat president d’ERC durant la Segona 
República i escrivia al Farell.
   Algunes entrevistes destacades de l’any són les 
que fan als actors José Sazatornil «Saza» i José Luis 
López Vázquez, que participaven en un rodatge a 
Caldes, i als aventurers locals Rafael Tibau, que 
havia participat en la III Volta al Món a Vela, i Josep 
Fontcuberta i Jordi Anglí, que havien format part 
d’una expedició catalana a l’Himàlaia.
   El mes d’octubre hi ha les eleccions generals en què 
el PSOE aconsegueix una victòria històrica, també a 

Caldes. En aquesta mateixa edició hi ha un reportatge 
sobre l’embassament municipal de la pedrera del Remei, 
inaugurat per Festa Major, que, com veurem, no acabarà 
de solucionar els problemes d’abastament d’aigua.
   El 1984 el Montbui estrena noves seccions: la de 
cinema de Josep Checa, la de llengua catalana i llibres 
que fa Carme Aymerich, la d’educació del Grup Àmbit 
Maria Corral i un petit apartat de dades útils amb 
informació de servei. És el moment també de saludar 
una nova publicació: el quinzenal Quinze Dies, al capda-
vant de la qual hi ha Lluís Parellada, qui també estarà 
vinculat a la redacció del setmanari durant un temps.
   És notícia el tancament d‘Indústries Bonastre 
(metal·lúrgia), poc després del de la tèxtil Tiana, així 

com la mort del joier J. Guarch, víctima d’un atraca-
ment, i la del regidor socialista Lluís Artigas. Tornen 
les eleccions al Parlament, amb una gran portada sobre 
la victòria de CiU.
   Coincidint amb el número 300, el setmanari tira 
endavant una enquesta de satisfacció entre els lectors. 
Es tracta d’un número especial (24 pàgines, 75 pesse-
tes), amb un editorial demolidor. Reconeixen la gran 
feina col·lectiva dels vuit darrers anys, però expliquen 
que la situació no és gens afalagadora i que no s’està 
produint el relleu necessari de redactors. Val a dir que 
aquesta és una etapa on a la redacció no hi ha ningú 
vinculat directament al periodisme. Per tant, i vist en 
perspectiva, es fa interessant la següent reflexió:
   «(...) que sigui un mitjà informatiu regit per criteris 
periodístics, àgil, viu i interessant. Un setmanari 
adormit, que es va arrossegant pels mateixos camins 
d’apatia és perfectament inútil. Si entre la població de 
Caldes no poden sorgir nous redactors amb capacitat 
i voluntat per renovar i tirar endavant un autèntic 
informatiu, ens trobem davant una crisi important. 
Calen solucions ràpides i efectives. Fins i tot caldria 
replantejar l’actual sistema de periodisme amateur. O 
potser Caldes no es mereix un setmanari».
   El retorn de l’enquesta conclou que més de la meitat 
dels lectors són homes joves, a l’entorn dels 25 anys, 
subscriptors, interessats majoritàriament, i per ordre 
de preferència, en informacions de l’ajuntament, actes, 
entrevistes i, en menor grau, opinió i esports. En 
respostes més obertes, els i les participants a l’enquesta 
reclamen més professionalització del mitjà i rebutgen 
les batusses personals en forma d’articles.
   En contrast, el Patronat saluda els 300 números i, 
com a reconeixement, demana que es publiquin el 
noms dels diferents equips que l’han fet possible. El to 
optimista del Patronat no té res a veure amb el clam 
que surt de la redacció.
   El nº 308 té un valor especial. La portada la 
dediquen a l’entrega de premis del Concurs Literari en 
què es fa un sentit homenatge a Salvador Codina, qui 
fou director de la publicació i també el primer director 

de Ràdio Caldes; el personatge clau en la transició per 
aglutinar la diversitat de perfils. A partir d’aquest 
número la inserció de fotos a la portada es va normalit-
zant. En l’edició següent, la Comissió directiva conti-
nua pressionant: «Aquesta podria ser la darrera crida. 
(...) Diuen que els països tenen els governants que es 
mereixen. Parodiant-ho podríem dir que Caldes tindrà 
la premsa que es mereixi».
   Davant la contundència dels editorials, el Patronat 
decideix retribuir la feina del cos de redacció, posant 
punt final, així, al «periodisme d’afició» que va encun-
yar el pioner Josep Rifé. Aquest fet farà augmentar el 
preu del setmanari fins a les 40 pessetes. Alguns redac-
tors, però, després d’acusar el Patronat de deixadesa, 

pleguen. Alhora, n’hi ha que s’hi vinculen de nou, 
com Edilbert Comas, o hi entre un per primer cop, 
com Joaquim Madorell i Mònica Ricart, que posaran 
l’accent en temes culturals. Justament aquell 1984 es 
celebra la primera Setmana del Jovent: una multipro-
posta d’activitats culturals adreçada a l’alumnat de 
l’Institut Manolo Hugué en col·laboració amb entitats 
del poble, entre elles mitjans de comunicació com el 
mateix Setmanari Montbui i Ràdio Caldes.
   El repte principal que la publicació es planteja amb 
l’arribada de 1985 és donar servei informatiu a les 
poblacions veïnes: Palau, Sentmenat i Sant Feliu, amb 

l’esperança que suposi l’empenta definitiva. Recordem 
que Quinze Dies va perseguir el mateix objectiu. El seu 
impulsor, Lluís Parellada, en aquesta època es desvin-
cula del Montbui. Edilbert Comas, qui ja hi acumula 
anys i diferents etapes com a redactor, n’assumeix la 
direcció, i Montserrat Canyameres torna a la redacció. 
Entre les col·laboracions habituals dels vuitanta hi ha les 
de Pepe Beúnza, Camil Torras i l’artista Romà Martí, 
qui en aquell moment és director de Ràdio Caldes.
   L’exclusiva de l’any és el pacte de silenci entre els 
partits del consistori en torn al conflicte de la pedrera 
d’EGRESA. El Setmanari Montbui fa pública la quan-

titat compensatòria a l’empresa a canvi d’aturar la 
seva activitat. Més endavant, la polèmica continua 
quan es donen detalls de la dificultat de la negociació, 
amb un sopar accidentat entre representants de 
l’empresa i de l’ajuntament. Tant és així, que l’alesho-
res alcalde, Miquel Puig (PSC), es veu obligat a 
redactar un comunicat que es publica a portada.
   En paral·lel, el setmanari fa una extensa cobertura 
de la visita de Jordi Pujol, president de la Generalitat.
   Una altra curiositat a destacar és l’extra de Festa 
Major, amb 84 pàgines per primera vegada numerades. 
Tal i com és habitual, s’hi poden llegir articles de gent 

experta en diferents àmbits de Caldes, entrevistes, 
reportatges i la firma d’una col·laboradora destacada 
per la seva gran capacitat expressiva i una llarga fideli-
tat al mitjà: Mª Núria Revetlle. La portada l’ocupa 
l’efemèride del desè aniversari de la mort de Franco.
   El 1986 continua l’escalada de tensió entre la redac-
ció i el Patronat. Malgrat l’aposta per recollir informa-
ció dels pobles veïns i la nova pujada de preu, fins a les 
50 pessetes, les coses no semblen millorar.
   Edilbert Comas dimiteix al desembre i s’acomiada 
amb un escrit al nº 423 on, tot i valorar les novetats 
positives i la bona predisposició de l’equip, adverteix 

que calen canvis tècnics i comercials si realment es 
creu en l’aposta de convertir el setmanari en el mitjà de 
referència ja no només a Caldes. Es pregunta si 
realment el Patronat és conscient de la potencialitat 
que té el Montbui amb aquest nou projecte.
   En l’edició següent, el Patronat, al capdavant del 
qual hi ha Andreu Canals, respon Comas en una dura 
carta on diu que no es pot fer càrrec de les despeses 
que comporta tot plegat i atribueix les demandes a 
rauxes de joventut. Així doncs, la impressió en òfset es 
fa esperar. Aquest no és l’únic entrebanc que ha de 
superar Comas, sinó que també, i arran de les informa-
cions sobre Can Valls, haurà de declarar davant del 
jutge en una querella que els promotors de la urbanit-

zació interposen contra l’ajuntament, al qual acusen de 
fabricar una campanya de premsa amb informacions 
tergiversades, a través del setmanari.
   Les disputes més agres es donen entre els partits, 
bàsicament entre PSC i CiU, que les traslladen a les 
pàgines de la publicació fins que arriben al jutjat de 
pau, on l’assessor de l’ajuntament demana a CiU que 
es retracti d’un article titulat «Cornuts i pagar el 
beure?», referit al conflicte amb EGRESA. Enmig de 
la picabaralla, una altra veu contundent: la de la 
Comissió per la Salvaguarda del Farell, que critica 
fortament aquestes actituds polítiques. Per cert, la 
carpeta EGRESA es tancarà amb una compensació 
de 105 milions de pessetes per part de l’ajuntament a 

l’empresa, a pagar en un termini de cinc anys.
   Aquest també és l’any en què es comença a parlar del 
Centre Cívic i Cultural, de la Gran Sardana de Sentme-
nat, de la viabilitat de la Fira Agrícola i Ramadera, de
la tallada de l’emblemàtic Pi de La Borda, amb 130
anys de vida. D’articles sobre l’entrada a la CEE i, 
especialment, del Referèndum de l’OTAN, sobre el qual 
plouen les col·laboracions contràries a formar-ne part. 
Alguns partits i entitats en faran una intensa campanya.
   La voluntat de prendre el pols dels municipis veïns 
es nota en la cura en l’edició dels continguts, entre els 
quals sempre hi ha informacions que els afecten. Els 
resultats esportius són un bon aliat per a aquest equili-
bri informatiu.
   El 1987 es produeix un nou canvi en el disseny de la 
capçalera. El setmanari substitueix la creació de Joan 
Ausió, que s’hi havia mantingut durant nou anys, per 
un disseny més sobri, en blanc i negre, en què única-
ment apareix la paraula MONTBUI.
   És any d’eleccions municipals. El PSC les torna a 
guanyar, amb un marge molt estret, i Miquel Puig 
mantindrà l’alcaldia gràcies al pacte de govern amb IC.
   L’any 1988 arriba la feminització del Setmanari 
Montbui. Montserrat Canyameres n’assumeix el coman-
dament, incloent-hi les tasques d’administració, i enceta 
una nova etapa en una redacció col·legiada en què és la 
dona més veterana. S’hi aniran incorporant Mercè Solé, 
Maite Bonora, Montse Marès i Mª Núria Revetlle.
   El seu millor record d’aquella època és «haver 
animat a apoderar les noies com a escriptores». Tot i 
la il·lusió, l’etapa de Canyameres tampoc durarà gaire. 
Ella mateixa explica que «la política de partis de finals 
dels vuitanta era molt dura. Les forces hegemòniques, 
PSC i CiU, tenien pugnes estratègiques per la seva 
representació a la premsa».
   Recorda que va dimitir el 1990 arran del tractament
que el setmanari donava a l’assumpte del camp de golf. 
«Jo hi estava en contra. Com a directora, m’agradava 
escriure editorials, i les que vaig escriure sobre el 
camp de golf no van agradar gens». Segons relata, com 
a reacció, hi va haver moviments polítics «soterrats» 

ra viària, i en la mateixa sessió s’aprova la modificació 
del Pla Parcial El Tint per fer-hi una zona comercial 
oberta a tot tipus d’usos, actuació a la qual s’oposen els 
botiguers calderins.
   El nº 868 (27/9/96) del Montbui destaca el lliura-
ment a l’ajuntament de les 2.200 signatures contràries 
al Pla General que el Grup Debat ha recollit entre la 
ciutadania. Proposen un creixement progressiu fins a 
15.000 habitants, entre els límits de la riera i la carre-
tera de Sant Feliu.
   És any d’eleccions generals, al març, les primeres 
que guanyarà el PP d’Aznar. A Caldes la força més 
votada és el PSC.
   Ràdio Caldes celebra el quinzè aniversari, motiu 

pel qual el Montbui entrevista el seu director, Xavi 
Castillo, al nº 849 (12/4/96).
   L’any següent hi ha una altra efemèride important per 
als mitjans calderins: és el vintè aniversari de l’època 
democràtica del Setmanari Montbui. Entre els actes de 
celebració, es recorda la conferència del periodista 
Xavier Grasset. La crònica apareix a l’extra de Festa 
Major (amb 60 pàgines i un preu de 350 pessetes), junta-
ment amb diverses columnes d’opinió d’antics col·labo-
radors del periòdic. L’aniversari s’acompanya amb un 
canvi d’imatge destacat, que s’estrena en el nº 913 
(3/10/97): portada a color, paper brillant, nova capçalera 
i tipografia sans serif. També s’apuja el preu: de 115 a 
150 pessetes. L’editorial explica el motiu dels canvis:

Nou disseny del Montbui l'octubre de 1997 (AMCMO) Portada del nº 926 del Montbui (AMCMO)
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   «Avui som un dels pocs, i possiblement el més antic, 
dels setmanaris de Catalunya que no són de titularitat 
pública, ni d’una empresa privada, i volem seguir així 
en bé de Caldes i la Llibertat.
   Per assolir-ho hem d’adaptar-nos a un entorn que 
ens exigeix canvis de contingut i de forma, i això és el 
que d’alguna manera avui intentem començar amb 
l’exemplar que teniu a les vostres mans, i que en els 
propers números intentarem anar consolidant.
   (...) El Setmanari MONTBUI, mantenint aquell 
esperit inicial de l’any 1977, ha d’adaptar-se a 
l’entorn, si vol sortir cada setmana, i per això seguim 
demanant el suport dels subscriptors, lectors i anun-
ciants que és l’única garantia per a poder mantenir la 
nostra independència».
   L’actualitat calderina ve marcada pel trencament 
del pacte de govern entre CiU i el PP i l’acord imme-
diat entre els nacionalistes i el PI, el Partit per la 
Independència, a què es va adherir part de la militàn-
cia d’ERC de Caldes.
   El gener de 1998 s’inaugura el CAP, amb un home-
natge al Dr. Mirambell. Una altra actuació destacada és 
la compra del Balneari de Termes La Salut, per tal 
d’ampliar l’espai del nou ajuntament.
   Al maig, el govern municipal precinta l’accés al 
camp de golf. Una setmana després, però, una resolució 
judicial significa una gerra d’aigua freda: el Tribunal 
Superior de Justícia eximeix els promotors del camp de 
golf del pagament de la major part del deute amb l’ajun-
tament. Això desferma les acusacions creuades entre 
els partits que han governat al llarg del procés.
   Un altre conflicte acabarà provocant el trencament 
del pacte entre CiU i el PI i desembocant en una greu 
crisi de govern: l’extracció d’àrids a Can Cararac. El 
Montbui explica que l’activitat la duia a terme una 
empresa vinculada familiarment al regidor d’Urbanis-
me en uns terrenys propietat de l’esposa de l’alcalde. 
Josep Maria Bonora anuncia al novembre que no es 
tornarà a presentar a la reelecció, i immediatament 
quatre dels seus regidors dimiteixen. La crisi s’allargarà 
durant setmanes, fins que al gener CDC aconsegueix   

convèncer quatre militants fidels, que prenen posses-
sió del càrrec en el primer Ple de 1999.
   Despŕes de reunir les 3.600 firmes en contra del Pla 
General, el Grup de Debat força el govern municipal a 
reformular el projecte per limitar un sostre de 16.500 
habitants, sense construir a l’altra banda de la Riera.
   A l’octubre es produeix un canvi important a la 
redacció: marxa Mª Mercè Solé, i Ramon Solé 
assumeix la direcció per coordinar una redacció on hi 
ha Conxi Sánchez, Maite Bonora, Mònica Fernández i 
Joan Serrat. La seva primera portada recull noves 
restricccions d’aigua, aquesta vegada a causa de la 

Una portada que va “caducar” al cap de no gaires setmanes, en 
un conflicte encara no tancat (Arxiu Montbui)
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connexió provisional amb la xarxa Aigües Ter-LLo-
bregat, mesura que acabarà sent definitiva per resol-
dre el problema de la sequera al municipi.
   1999 és l’any del número 1.000, el 3 de setembre. 
Aprofitant l’efemèride, es produeix un canvi destacat 
de maqueta i de disseny, el definitiu fins a l’actualitat, 
que també farà canviar la forma de treballar del 
setmanari d’una manera substancial. El Patronat 
inverteix en la compra d’un nou ordinador i un nou 
disseny de la maqueta, obra de Vicenç Ferreres.
  La feina de compaginació s’agilitza. Es passa de tres 
a cinc columnes, i les fotografies no cal que circulin 
amb anotacions amunt i avall. Coincidint amb aquests 

canvis tecnològics, Solé se’n proposa d’altres en quant 
a l’edició, que no s’implantaran tan fàcilment. Els 
articles d’opinió dels col·laboradors, per quantitat i 
extensió, de vegades restaven espai per a la informació, 
cosa que el nou director vol evitar: «Un dels moments 
complicats va ser fer entendre que a més de ser neces-
sari revisar la periodicitat d’alguns articles, calia 
comprimir aquells escrits; hi havia textos llarguís-
sims. Això a alguna gent veterana que portava anys 
escrivint, els va costar d’acceptar i vaig rebre algunes 
queixes», recorda Solé.
   L’objectiu d’aquell equip era fer del Setmanari 
Montbui un mitjà potent, àgil, que la gent se’l fes

Especial eleccions municipals 1999 al Montbui (AMCMO) El Montbui nº 1.000 renovava la maqueta i la capçalera (AMCMO)
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seu, per expressar-se, però també i sobretot per in- 
formar-se. En aquest sentit, Solé explica que era 
partidari de «fer molt carrer», no agombolar-se a les 
inèrcies oficials. Motivador, però també incòmode: «El 
mitjà local és la trinxera. Segons quins temes, et posen 
en el punt de mira del disparador i és molt fàcil 
crear-se enemics. Per fer informació local, que a 
vegades comporta crítica o denúncia, cal tenir la pell 
d’elefant», resumeix.
   Entre els articles d’opinió, resulta si més no curiós el 
que escriu J. Graugés al nº 972 (15/1/99), titulat «La 
presa de pèl», en què relata com el president Lluís Com- 

panys, en una visita l’any 1938 al paratge de Les Elies, 
convidat per l’ajuntament, va descartar fer-hi cap pantà.
   De l’extra de Nadal val la pena rescatar l’article del 
veterà Francesc Estadella, represaliat pel franquisme. 
Amb el títol «Diuen que perdonar és cosa de savis, 
diuen els savis que oblidar, mai», reivindica la 
memòria de les víctimes de la dictadura, i es refereix a 
capítols viscuts a Caldes amb l’arribada dels feixistes: 
«Qui no recorda, d’entre tanta gent gran, la Plaça del 
Lleó (aleshores Plaza de España) plena de gom a gom 
amb la mà enlaire i cantant cançons al sol i a les cami-
ses, i que el 90% de gent hi va anar perquè els veiessin, 
no foc cas que...».
   El 13 de juny hi ha eleccions municipals. El dia 
següent, Montbui treu un especial, sense numerar,
de quatre pàgines, amb els resultats i les primeres 
reaccions: «Domènech guanya, però haurà de pactar 
per obtenir l’alcaldia», titulava. El pacte, entre PSC, 
IC-V i ERC, es fa efectiu a final d’any.
   Entre els objectius d’aquesta nova etapa, el setma-
nari es planteja arribar a més públic, especialment 
joves, i endegar noves estratègies comercials per 
aconseguir més ingressos. Pel que fa als continguts, 
s’hi nota l’equilibri entre opinió i aportacions dels 
lectors al costat de més peces informatives i una actua-
lització dels apartats de servei. En quant a la complici-

Detall d’un fragment de “xatonada”, una iniciativa que pretenia 
acostar el públic més jove al setmanari (AMCMO)

Manifestació veïnal de Can Valls al carrer Major reclamant 
obres d’urbanització (Fons Guillem Ayora, AMCMO)
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tat amb nous públics, s’introdueixen espais com la 
«Xatonada», un xat simpàtic que coordinava el polifa-
cètic guionista Jordi Graví. Altre cop ens recordem de 
les Targes de l’Esbarjo... També hi ha espai fix per a 
l’humor gràfic, amb els acudits i el «Racó Astroil·lò-
gic» de Mag Agumtot; la secció de Mister K. Kau, a 
l’estil de les Impressions de taquilla «esbargístiques»; 
mots encreuats, i fins i tot un petit concurs. Marga-Lef 
escriu la columna setmanal «Coses meves».
   Per Festa Major, el Montbui dedica un espai destacat 
de l’habitual número extraordinari al vintè aniversari 
de Ràdio Caldes. Hi ha un article de Jordi Fontcuberta, 
cofundador de l’emissora; una entrevista amb Ferran 
Monterde, el director de llavors; i un recull fotogràfic.
   Entre les iniciatives per difondre el setmanari, 
resulta curiós el full patrocinat per algun comerç amb 
l’avenç dels temes que es publicaran aquella setmana, 
que es repartia pels cotxes. «El Montbui es va fer més 
present», recorda Solé. Va funcionar només un temps, 
però de temes sucosos no en van faltar: el gir del Pla 
General (Solé diu que allò va ser un «triomf de la 
gent»), la sequera i la connexió a la xarxa Ter Llobre-
gat, les protestes dels veïns del Casc Antic pel trasllat 
del mercat a la plaça Catalunya, etc.
   El conflicte del camp de golf continua ben viu. Al 
gener, el TSJC n’autoritza la reobertura. L’alcalde 
Bonora anuncia que recorreran la sentència, i a l’agost, 
ja amb Domènech al capdavant de l’ajuntament, el 
Montbui titula: «Precinten, al camp de golf, un pou 
il·legal i un tub que prenia aigua municipal». La notícia 
comparteix portada amb l’afer Can Cararac, on conti-
nuava l’extracció d’àrids malgrat l’ordre de tancament.
   Un altre tema que portarà cua són les obres a Can 
Valls. Si al gener del 99 l’ajuntament estava disposat a 
aportar-hi 464 milions de pessetes, un any després 
anunciava que l’acord podria anul·lar-se.
   La gran notícia cultural del curs és la inauguració, 
al novembre, de la Biblioteca municipal. Una setmana 
després, el Montbui titula: «La Biblioteca despatxa 
més de 400 carnets de soci els dos primers dies».
   Malgrat el nou dinamisme a les pàgines del setma-

nari, Solé no es va estalviar de fer encara viatges amb el 
cotxe, de matinada, cap a la impremta de Castellar per 
portar el zip (el suport informàtic de l’època) que conte-
nia el Montbui de cada setmana. En més d’una ocasió 
l’acompanyava la incombustible Conxi Sánchez.
   Ramon Solé s’acomiada del Montbui amb una carta 
al nº 1.050 (6/10/2000). Abans, al març, el setmanari 
celebra el 25è aniversari de l’Escola de Música Joan 
Valls amb un recull fotogràfic. La línea renovadora de 
Solé tindrà continuïtat amb Xavier Serra, qui roman-
drà en la direcció durant un any. Després assumeix el 
càrrec Maite Bonora, qui viu dos canvis de dècada en 
la redacció, fins que ho deixa el juny de 2006. Al final 

Portada del nº 1.053 del Montbui (AMCMO)
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de la seva etapa, fer de directora vol dir aconseguir que 
el periòdic surti cada setmana.
   Durant l’etapa de Serra, el Montbui informa de la 
inauguració del nou ajuntament: «Prop de 2.000 perso-
nes viuen el retorn de l’ajuntament de la plaça», i de la 
crisi de govern que acaba el març de 2001 amb ERC 
trencant el pacte amb el PSC.
   Amb Bonora al capdavant, el setmanari celebra els 
25 anys de l’etapa democràtica d’una forma molt 
modesta: un editorial al nº 1.136 (20/9/2002) en què 
agraeix la feina de tothom qui ha passat pel periòdic, 
així com la fidelitat de lectors i subscriptors, i un repor-
tatge signat per la jove redactora Eli Sabater al nº 1.135 
(13/9/2002), en què recull el testimoni d’alguns dels 
directors d’aquesta época.
   L’inici del segle porta novetats respecte a equipa-
ments educatius: hi ha mancança de places d’escola 
bressol, s’anuncia el desdoblament del P3 al CEIP 
Montbui i Ensenyament preveu la construcció d’una 
nova escola pública, que es concretarà anys més tard 
en El Calderí.
   L’abril de 2002 s’inaugura la plaça Romà Martí, i la 
família del desaparegut titellaire i ex director de Ràdio 
Caldes insereix una nota d’agraïment al poble de 
Caldes, a l’AVV La Bolera i a l’ajuntament al nº 1.118 
del Montbui.
   Aquest any també s’inauguren, al setembre, el Parc 
de Can Rius, i al novembre, el nou Arxiu Municipal. És 
un any d’eleccions i polèmica a la Cooperativa 70, fins 
que al novembre n’assumeix la presidència Carme 
Rico. N’informa el Montbui al nº 1.143, una edició que 
obre amb la consternació per la mort del regidor socia-
lista Pelai Busquets.
   L’any s’acabarà amb un Ple mogut en què el vot 
favorable del PP possibilita l’aprovació del Pla General 
i els aldarulls dels opositors a la instal·lació del zoo a 
Torre Marimon provocaran la suspensió de la sessió. 
Durant els mesos següents començarà a dibuixar-se el 
futur de la finca: al febrer, la plataforma Torre Mari-
mon XXI proposa que es dediqui al món de l’agricultu-
ra. Serà al juny de 2004 quan ajuntament, Diputació i 

Conxi Sánchez i Ramon Solé a la redacció del Setmanari Montbui 
(Foto: Vicenç Ferreres)

El Montbui dedicava la portada del nº 1.143 al regidor Pelai Busquets 
(AMCMO)
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Generalitat n’acordin els usos: equipament públic i de 
caràcter pedagògic, pulmó del Vallès, activitat agríco-
la. Finalment, al nº 1.293 (17/3/2006) el Montbui 
avança que «Torre Marimon es convertirà en la nova 
seu de la direcció de l’IRTA».
   Maite Bonora, amb predilecció pels temes cultu-
rals, manté l’espai d’entrevistes a persones de Caldes i 
fa crítiques teatrals i literàries. El seu és un cas particu-
lar, tenint en compte que és filla de l’alcalde durant un 
mandat, el 1995-1999, molt mogut per temes cabdals 
com el camp de golf o el Pla General, en què les postu-
res eren molt bel·ligerants. Recorda que quan assistia 
als plens «respirava certa incomoditat perquè hi havia 
gent que no tenia clar en qualitat de què hi anava o bé 
que donava per suposades adscripcions polítiques».
   Pel que fa al dia a dia, recorda les dificultats per 
«intentar conjuminar el que era important amb l’espai 
que tenies». Amb els subscriptors s’havia establert una 
relació de fidelitat basada en el romanticisme més que 
no pas en la qualitat del producte.
   Mentre va assumir la direcció del periòdic, van 
continuar els conflictes del camp de golf i de Can 
Valls, així com l’evolució del projecte de remodelació 
del carrer Major, que s’acabarà inaugurant per la 
capvuitada de 2006. La Fira Comercial i Industrial va 
acabar morint, mentre que la de titellaires passaria a 

freqüència anual; es van inaugurar la nova oficina de 
Correus, el Pavelló del Bugarai, la nova piscina, la 
variant de Palau de la C-59 i la reobertura de la 
Casa-Museu Can Delger.
   Un dels temes que va guanyar més pes a la vila és 
l’educatiu. El setembre de 2004 s’inaugura l’escola 
bressol municipal La Lluna, i la manca de places 
d’educació infantil fa que s’instal·lin cargoleres a les 
escoles de primària. El nº 1.284 del Montbui (13/1/06) 
informa que «un estudi revela la necessitat de nous 
centres escolars en menys de deu anys». Serà un anys 
després, el febrer de 2007, quan «El CEIP El Calderí fa 

La rivalitat política entre CiU i PSC va marcar els anys previs a 
aquest pacte històric que recollia la portada (AMCMO)

L'Hacudit de Bolando Boy al Montbui (AMCMO)
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la presentació oficial amb una gran festa», obria el nº 
1.331 del setmanari (9/2/07); un centre que, dotze anys 
després, continua sense edifici.
   L’actualitat política va viure el capítol més destacat 
amb el pacte de govern entre el PSC i CiU, i no cal 
oblidar les mobilitzacions contra la guerra de l’Irak i 
de solidaritat amb les víctimes dels terribles atemptats 
a Madrid de l’11 de març de 2004.
   Durant aquests anys, els calderins s’acomiaden de 
personalitats com el Doctor Mirambell, el pare Joan 
(agost de 2004) i el polifacètic Joan Oller (gener de 
2007), un dels col·laboradors més prolífics en la 
història del setmanari.
   Maite Bonora remarca els esforços de la impremta 
al llarg dels anys, per exemple, per treballar a última 
hora i per ajudar en la compaginació. Explica que per 
poder oferir la darrera hora dels temes s’anava tan 
ràpid que no quedava temps per qüestions d’estil, un 
detall que ella aprecia tenint en compte la seva 
formació com a filòloga. Un senyal de la progressiva 
entrada en dificultats és al final de la seva etapa, 
entre els anys 2005 i 2006, quan només queden 
quatre persones a la redacció. Finalment, Bonora 
marxa del Montbui per iniciar un nou camí professio-
nal, deixant enrere la precarietat laboral que caracte-
ritza la dedicació al mitjà.
   Poc després hi ha un canvi destacat al govern 
municipal. ERC guanya les eleccions de 2007 per un 
grapat de vots de diferència respecte a CiU, i Jordi 
Solé assoleix l’alcaldia. Quatre anys després renova el 
càrrec, aquesta vegada amb majoria absoluta.
   Les despeses augmenten i les subscripcions van 
minvant. La competència digital i mediàtica ja és molt 
forta, la gent comença a consumir informació d’una 
altra manera. La publicació comercial gratuïta, ja molt 
assentada, domina el mercat de la publicitat en paper i, 
per si no fos poc, els canvis legislatius en el marc fiscal 
i associatiu compliquen encara més la situació que ja és 
del tot crítica a partir del 2008, quan esclata la crisi. 
Llavors és Conxi Sanchez, com a única responsable del 
Montbui, tant de la redacció com de les tasques admi-

El nº 1.350 del Montbui obria amb la designació de Jordi Solé com a 
alcalde (AMCMO)

L’alcalde Jordi Solé amb Guillem Ayora a la inauguració de 
l’exposició d’homenatge al fotògraf (Foto: premsa Ajuntament)
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nistratives, qui transita per una mena de desert situa-
cional, amb greus problemes econòmics i un estat de 
semiabandonament per part de totes les entitats i 
actors que conformen el Patronat.
   Sánchez, qui comença la seva vinculació als anys 
noranta, conserva un regust agredolç del seu pas pel 
Montbui: «El record que en tinc és bonic però amb un 
final amarg i angoixant perquè veia que tothom anava 
marxant, em vaig trobar sola. En realitat no hi havia 
ningú i una sola persona no ho pot fer tot. Continuava 
perquè la gent pagava les subscripcions i era incapaç 
de no treure el Montbui».
   En aquesta etapa també decideix jubilar-se del 
Montbui Guillem Ayora. Durant més de més trenta 
anys haurà deixat milers de fotografies testimoni dels 
canvis a la vila. Nascut l’any 1924 a Barcelona, el 1970 

s’instal·la a Caldes, on exerceix diferents oficis (opera-
ri, pastisser, cafeter del Centre Democràtic) junt amb la 
seva afició creixent per la fotografia. El seu lligam amb 
el Setmanari Montbui comença en els inicis de l’etapa 
democràtica, i n’esdevé el fotògraf oficial durant la 
dècada dels vuitanta. Amb els anys, el seu caràcter 
afable i un punt sorneguer traspassa la barrera del 
Montbui per ser el fotògraf de tota la vila de Caldes. 
L’any 2015, en agraïment i per donar relleu a la seva 
tasca, se li dedica una exposició homenatge a la sala 
Delger. La seva passió per Caldes i la fotografia la 
segella amb la donació de centenars d’imatges a 
l’Arxiu Municipal. Es tracta del fons Guillem Ayora, 
part del qual ha servit per documentar aquest projecte.
   Un altre històric que deixa la redacció poc després 
és Joan Serrat, l’home dels esports (i repartidor durant 

Joan Serrat (Arxiu Montbui) Maria Núria Revetlle (Foto: Jordi Serra Manyosa)

de quatre pàgines, que surt el dilluns amb els resultats 
i les primeres valoracions: «CiU torna a guanyar les 
eleccions a Caldes», titula. Al nº 812 (9/6/95), avança 
el pacte entre el CiU i el PP per governar.
   La sessió d’investidura va ser moguda. «Xiulets i 
crits del públic van interrompre repetidament les 
intervencions dels representants dels grups ara a 
l’oposició», relatava el Montbui en el nº 814.
   El novembre hi ha eleccions al Parlament, que, 
igual que en les cites anteriors, a Caldes també 
guanya CiU. 1995 és l’any de celebració de dues 
efemèrides destacades. El FC Caldes celebra el 80è 
aniversari, i el Montbui s’hi apunta amb la publicació 
d’un auca al nº 801 (24/3/95). Dos números després 
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molt temps) al llarg de prop de tres dècades, una secció 
potser poc reconeguda per l’ortodòxia periodística, 
però imprescindible per visibilitzar la tasca dels clubs i 
esportistes locals.
   Tornant a la situació del Montbui, Maria Núria 
Revetlle és molt crítica amb la gestió que se n’ha fet 
per part de les institucions. Ella va continuar col·labo-
rant-hi amb articles als números extraordinaris i amb 
la seva columna fins que, després de passar d’una 
freqüència quinzenal a mensual, va acabar perdent la 
rutina de fer-la. El fet que el setmanari acabés «dege-
nerant» no hi va ajudar. «El Montbui s’ha mantingut 
per la voluntat dels redactors i col·laboradors», sub-

ratlla. «Durant anys va ser l’únic mitjà al poble, i 
la gent se l’estimava. Hi ha passat gent molt vàlida, 
que s’ha deixat perdre», lamenta, i no dubta a assen-
yalar l’ajuntament i el Patronat com a responsables de 
la situació. «Hi hauria d’haver una aposta decidida 
per professionalitzar el setmanari. Seria una llàstima 
que l’acabessin deixant morir. Es tracta d’un altaveu 
del poble i dels veïns, i és responsabilitat de l’ajunta-
ment i del Patronat que tiri endavant. No pot sobre-
viure confiant en el voluntarisme de l’equip de redac-
ció, i menys quan hi ha altres mitjans a la vila que 
treballen bé», conclou de forma contundent.
   Conxi Sánchez aguanta fins a l’estiu del 2012, 

Portada del nº 1.500 del Montbui (AMCMO) Portada del nº 1.674 del Montbui (AMCMO)
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coincidint amb el nº 1.500. Llavors hi entra Pilar Luna 
per desencallar feina administrativa i la jove periodista 
Dàmaris Moreno es fa càrrec de la redacció per uns 
mesos. Una altra jove periodista, Laura Ventura, 
assumirà el repte de mantenir viu el Montbui:
   «Van ser quatre anys marcats per les dificultats 
econòmiques. En el món digital no podem pensar que 
podem sobreviure només d’anuncis i amb dinàmiques 
de diari tradicional. M’agradaria remarcar que vam 
formar un grup de periodistes professionals i d’estu-
diants universitaris que ens ho vam agafar amb moltes 
ganes, teníem moltes idees i propostes per fer un Mont-

Número especial amb motiu de les eleccions municipals 
del 2015. Va sortir un dilluns (AMCMO)

bui més professionalitzat, seriós i modern. Vam plante-
jar la digitalitzacio del setmanari (o almenys una part), 
un nou disseny, nous continguts..., però la manca de 
recursos econòmics i el fet que cap de nosaltres hi 
tingués una dedicació completa, ens van fer desistir».
   Ventura coincideix amb el mateix qualificatiu que 
Sánchez i parla d’«una sensació agredolça, perquè 
haguéssim pogut tirar endavant un projecte engresca-
dor i al final no va poder ser». Reflexionant sobre el 
futur del Montbui, conclou: «La premsa local està en 
un moment complicat i cal especialitzar-se i oferir 
continguts de qualitat i diferenciadors, però per fer-ho
   

Portada del nº 1.755 del Montbui (AMCMO)
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Una de les darreres portades controvertides del Montbui, la 
polèmica de la qual va circular per les xarxes socials (AMCMO)

cal suport institucional i recursos, tant econòmics com 
humans. Em sabria molt greu que els mitjans de Caldes  
desapareguessin, per això espero que s’hi pugui 
trobar una solució i engegar una renovació de 
veritat». Ventura deixa el Montbui a finals del 2016.
   Ja fa un any que Jordi Solé ha renovat l’alcaldia per 
majoria absoluta. Al poble hi ha canvis substancials en la 
fesomia de carrers i infraestructures principals, del 
quals el Montbui se’n continua fent ressò: la urbanització 
del passeig de la Riera, els banys termals públics, el 
carrer Font i Boet (que també va generar articles d’opinió 
reflectint l’oposició veïnal), el nou accés a les Cremades 

i la restauració del pont romànic, entre d’altres. Etapes 
d’optimisme i expansió, que res tenen a veure amb
la decepció que s’ha anat vivint dins el setmanari.
   El mateix punt de vista de Ventura té qui de ben 
jovenet va desenvolupar la seva passió pel periodisme 
a través del Montbui: Josep Maria Codina. «El Mont-
bui és un miracle», subratlla. «Recordo consells de 
redacció meravellosos, amb gent de procedències molt 
diferents, sense una direcció intervencionista, sinó 
catalitzadora. És una de les etapes més felices de la 
meva vida, amb la il·lusió de ser periodista. Vaig 
observar com aquest mitjà anava mutant, amb el

Número especial del Montbui per avaluar els dos primers anys de 
mandat (AMCMO)
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suport de subscriptors i enmig d’una etapa molt 
complexa en què les publicacions de proximitat ana- 
ven desapareixent. Ara mateix estan amenaçades. 
Comprem menys diaris, llegim al mòbil o a la tauleta. 
A més, sempre hi ha hagut una part bonica de volunta-
risme, però cal no perdre de vista la professionalitza-
ció. Per això dic que és un miracle, perquè malgrat tot 
això, el Montbui ha sortit cada setmana. Perquè la 
gent sentia una estima pel mitjà. Sense aquesta gent, 
això no hauria sigut possible».
   Malgrat tots els problemes, en aquesta etapa la 
redacció ha continuat editant els cuidats números 
extraordinaris de Sant Jordi, Nadal i Festa Major, i els 
especials electorals, que dupliquen la feina en una 
mateixa setmana.
   Després de Ventura, agafa el relleu una mica «in 
extremis» Marta Puigdueta. Ella ja formava part de 
l’equip junt amb Mar i Marta Martín, Jessica Agüera i 
Edilbert Comas. Després arriba Cesc Valls, qui edita el 
seu primer Montbui el 10 de març de 2017, amb el detall 
del símbol feminista a la capçalera.
   La seva estada és curta però intensa: la primavera 
del 2017 un dels grans temes és la construcció de l’apar-
cament del Sindicat (conegut com l’aparcament de les 
Hortes), que genera continus articles d’opinió contraris 
a l’obra, especialment des de la Plataforma Salvem les 
Hortes. El procés d’adjudicació de l’obra es complica i 
s’allarga, cosa que es reflecteix en un parell de portades.
   Al cap de pocs números, el setmanari publica un 
comunicat on fa saber que l’ajuntament ha retirat la 
pàgina municipal, que sempre ha representat una ajuda 
econòmica important per a les publicacions locals. De 
fet, la qüestió arriba a un Ple municipal, on des de 
l’oposició es pregunta el perquè d’aquesta retirada. 
L’equip de govern respon que es tracta de «la reestruc-
turació de la política de relació amb els mitjans de 
comunicació». La junta editora, llavors, fa observar 
que la reestructuració només es dóna amb el Montbui. 
Tot plegat, explicat a les seves planes.
   Al cap de pocs números, hi ha una edició especial 
titulada «A l’equador de la legislatura», amb les visions 

de tots els grups polítics i principals agents del poble, i, 
de nou, la pàgina municipal. Cesc Valls desapareix de 
la manxeta com a coordinador.
   El 2017 també és un any de canvis al Patronat. Es 
celebren dues assemblees extraordinàries. S’acorda 
crear una junta provisional amb l’objectiu de resoldre 
desajustos administratius i econòmics i encarar una 
nova etapa, amb un nou equip.
   Pel que fa a la informació, probablement les dues 
portades dels últims anys que ningú no oblidarà són les 
referents a l’atemptat del 18 d’agost de 2017 a Barcelo-
na i la prèvia al referèndum de l’1 d’octubre. El Mont-

El setmanari va reflectir la commoció de Caldes pels atemptats 
a la capital catalana (AMCMO)
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bui tornava de les vacances amb una gran foto a porta-
da de les mostres de solidaritat amb les víctimes del 
terrible atemptat de les Rambles i, a sota, un editorial 
de condol i a favor de la convivència. Pocs números 
després, repetia el model, amb la imatge de la campan-
ya institucional del referèndum i l’editorial a portada a 
favor del dret a votar.
   La diferència de prioritats entre la direcció i el 
Patronat ha estat gairebé una constant al llarg de la vida 
del setmanari, excepte en les etapes d’èxit del periòdic. 
Al rerefons sempre hi ha les dificultats econòmiques
i un ritme de decisions diferent entre uns i altres.

   Josep Vall-llovera n’és encara el president, en un 
moment de transició per definir el futur de la capçale-
ra. La seva vinculació amb el Montbui comença en 
l’etapa de Llogari Sala com a director. Com hem expli-
cat, hi va entrar junt amb Jaume Ancesa com a redac-
tor. Mirant enrere, recorda amb un mig somriure 
aquells conflictes viscuts en l’etapa de la transició 
democràtica. Anys més tard, el 1996, entrava a formar 
part del Patronat com a representant de l’AVV L’Amet-
ller, en substitució de Jaume O. Ramoneda.
   Vall-llovera corrobora aquesta visió de dualitat 
entre la redacció i l’òrgan gestor: «Sempre hi ha estat», 
diu. «No pots perdre els lectors i n’has de guanyar de 
nous, joves, i mirar d’establir polítiques d’empresa 
que funcionin. No es pot viure de subvencions», 
conclou. Com Codina, també creu que la pervivència 
del Montbui és un miracle. Recorda que una de les 
èpoques més bones va ser la dècada dels noranta, quan 
les publicacions en paper tenien espai. Amb l’entrada 
al món digital, però, tot es complica, i s’agreuja 
moltíssim a partir del 2008, quan «tot i tenir una situa-
ció sanejada econòmicament», diu, no hi ha prou 
ingressos per tirar endavant la publicació. Creu que 
amb els tres-cents subscriptors que manté actualment, 
el Montbui té un espai, però si no entra amb potència 
al món digital ho veu complicat, així que aposta per la 
professionalització del mitjà. «Vist el final de moltes 
publicacions locals catalanes, com per exemple La 
Forja, de Castellar, setanta-cinc anys de Montbui 
tenen molt de mèrit», sentencia.
   En el moment de la redacció d’aquest treball, la 
reestructuració del Montbui es troba en marxa. 
Edilbert Comas, qui de fet no se n’ha acabat de 
desvincular mai, continua al servei del setmanari. Els 
objectius d’una nova etapa hauran de ser el que els 
membres del Patronat, és a dir, les entitats de Caldes, 
acordin. Però per tal que això passi potser caldria la 
reformulació col·lectiva de la pregunta que sempre 
plana sobre el Setmanari Montbui:
   Volem un mitjà de comunicació, que informi de mane- 
ra veraç i independent, fet per al i des del poble, o no? 

Portada prèvia al referèndum de l'1 d'octubre de 2017 (AMCMO)
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Boletín de antiguos alumnos y amigos de la Escuela Pia (1955-1972)

   Entre març de 1955 i novembre de 1972, els antics 
alumnes i amics de l’Escola Pia editen trimestralment 
el seu propi butlletí, en format A5. Escrit en castellà, 
l’imprimeix la Impremta Comercial. 
   El primer president de l’entitat és Salvador 
Codina. L’acompanyen Joan Casabayó, David 
Peipoch i Genís Pujol.  
   Els editorials insisteixen en la importància de 
l’ensenyament religiós, en concret el de l’orde de Calas-
sanç, com a pilar de construcció i ordre social. Hi ha 
veritables assajos sobre les diferents opcions de socia-
lització de l’educació, destacant la privada, catòlica 
amb aportacions públiques, com la millor fòrmula. 
   A partir del número 41, l’editorial i part dels contin-
guts estan escrits en català. També demanen col·labo-
racions dels lectors, i s’hi incorporen apartats sobre 
activitats generades des de dins l’escola.
   De tant en tant hi apareix algun article de l’alcalde 
del moment, i no hi falten els del Pare Poch, col·labora-
dor assidu del Montbuy, com ja hem vist. 
   El 1978 el Setmanari Montbui es fa ressò del 
revifament de l’entitat. Dos anys després, es torna a 
fer visible amb motiu de l’homenatge al Pare Josep 
Poch, al qual se li dedica un carrer al municipi.

Nº 1 del Boletín de antiguos alumnos y amigos de la Escuela Pia 
(AMCMO)
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Hi-Som (1965-1966)

   «Boletín de la Juventud de Acción Católica. Porta-
voz juvenil». L’Hi-Som apareix entre setembre de 1965 
i novembre de 1966. És una publicació ciclostilada en 
A5 amb vuit pàgines.
   S’adreçava a joves que no busquessin només 
diversió, sinó que volguessin teixir xarxa. Així ho 
expressen en el seu primer número: «... un espíritu 
de sana alegría y diversión y unas ansias de diálogo 
que todo joven, consciente de que lo es, ha de querer 
alimentar».
   Joan Magrané Comellas n’és un dels principals 
impulsors. També hi participaven Marta Barceló, Joan 
Vidal i Xavier Xalabarder, entre d’altres. En aquest 
text de presentació parlen dels grups de joves que 
sovint es poden veure desvagats pels carrers de 
Caldes, i és per això que disserten sobre l’avorriment, 
la manca d’estructures i també la manca de diàleg 
entre les diferents «tribus urbanes» del moment. 
L’Hi-Som es proposa com l’agent aglutinador, i els 
convida a adreçar-se a la casa parroquial o a Prat, 
Ribas, Xalabarder, Magrané, Artigas o Vidal. Alguns 
d’aquests joves seran la llavor de la revista de l’Asso-
ciació Cultural, La Tortuga. Llavors, però, es troben a 
l’entorn del Club Juvenil, que tracta d’engegar noves 
inèrcies dins el Casino Caldense. 
   Passaran uns mesos inactius, i tornaran amb una 
segona època en què s’excusen pel temps de silenci, 
«per causes econòmiques». Continuen recollint i 
fent difusió de les activitats que s’impulsen des del 
Casal Catequístic.
   L’entorn de la gent d’Hi-Som també és germen de la 
renovació escoltista al poble. Membres d’aquest mateix 
grup fan un altre intent amb Clam, una publicació que 
no arribarà a veure la llum en no superar la censura.

Presentació de la revista Hi-Som (AMCMO)
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La Tortuga (1976 - 1992 / 2012 - actualitat)

   El juliol de 1976 l’Associació Cultural treu el 
número 0 de la revista La Tortuga, iniciativa d’un grup 
de persones inquietes que volen donar ressò a les 
activitats culturals que s’esdevenen en un moment de 
trencament amb el règim franquista. El mossèn Miquel 
Raventós, vinculat a la ideologia més renovadora de 
l’àmbit eclesiàstic, se situa al capdavant com a cap de 
redacció i editor, i hi ha un bon grapat de col·labora-
dors: Josep Ballart, Llúcia Luna, Josep Puig Lucas, 
Joan Palacín, Lluís Artigas, Conxa Sagués, Lluís 
Vidal, Pere Puigdomènech, Mª Núria Revetlle, entre 
d’altres, amb Marta Barceló com a correctora de textos.
   Inicialment la periodicitat és mensual, tot i que a 
mesura que passen els anys hi ha irregularitat. En una 
primera etapa s’editarà fins al 1992. Després de vint 
anys de silenci, tornarà l’abril de 2012, ja només en 
versió digital.
   Es tracta d’un butlletí de difusió de l’Associació 
Cultural, si bé pel seu abast s’acaba naturalitzat com 
un altre mitjà, especialitzat o amb preferència pel fet 
cultural. En la presentació expressen que «esperem 
que sigui un instrument d’entesa, un lloc de trobada 
on, civilitzadament, es diguin les coses pel seu nom 
sense haver de tirar la pedra i amagar la mà, sense 
claudicacions prèvies ni hipoteques polítiques».
   El seus impulsors expliquen que des dels inicis, des 
de la mateixa Associació Cultural, tenen clars tres 
àmbits d’actuació: la construcció de la nova escola, 
activitats obertes a la població i La Tortuga.
   «Qui vulgui participar que aixequi la mà», diu el 
primer editorial. «Volem reafirmar el tarannà de la 
nostra associació que, com a cultural que és pretén 
esdevenir un instrument de formació cívica i de 
desvetllament ciutadà».
   Un dels objectius que es plantegen amb la nova 
publicació és la cura i la divulgació de la normativa 
de la llengua catalana.

   L’editen en blanc i negre, i només apareix en color 
(que van alternant) la capçalera. El nom de la revista 
ens remet a la font que es troba a la part alta del carrer 
Montserrat. La tortuga els agrada perquè, diuen, «és 
lenta però camina, té closca dura, per tant és prote-
geix. És masculina i femenina». En un to irònic però 
simpàtic afegeixen «ja mirarem que la nostra manera 
d’avançar sigui com la de les tortugues de mar, que 
quan neden són més àgils». El dibuix característic de 
la capçalera és de Joan Ausió.
   Aquest afany de prioritzar la dignificació i alhora la 

Nº 0 de la revista La Tortuga (AMCMO)
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divulgació de la llengua catalana es plasma amb l’orga-
nització del Concurs Literari, que al llarg dels anys va 
guanyant prestigi i nombre de participants, alguns dels 
quals seran després responsables de la redacció en altres 
mitjans. També convoquen un concurs fotogràfic i 
engeguen la «setmana del poble», iniciativa que ofereix 
un ventall d’activitats culturals i alguns espectacles.
   A banda de l’editorial principal, hi trobem l’edito-
rial juvenil fet per i per a joves a fi de construir 
crítiques propositives, recomanacions de pel·lícules i 
els llibres més venuts. La revista també fa cròniques 
d’activitats realitzades des de l’associació. La secció 
«Temps d’aprenentatge» està concebuda en petites 

píndoles de contingut sobre la llengua, de forma 
amena i entenedora.
   Una de les seccions més reeixides és el Tortugari. 
Tal i com havien estat les targes a L’Esbarjo, serveix 
per llençar crítiques àcides a alguns fets d’actualitat i 
accions polítiques. El to desenfadat el posen les 
caricatures del Lleó Felip.
   Un altre to ben diferent té l’apartat «Història de 
Catalunya», així com «Calderins ilustres», a càrrec 
d’Andreu Canals. També es busca la complicitat amb 
el lector a través de l’apartat «Cartes a La Tortuga», la 
primera de les quals l’adreça el mestre Delfí Dalmau, 
primer director de l’escola Montbui i actualment el 
col·laborador més veterà de la publicació.
   Entre les col·laboracions habituals, majoritària-
ment en català però algunes també en castellà, hi 
trobem les d’Antonio Agudo, que també s’implica 
durant la mateixa època amb el Setmanari Montbui; 
Miquel Raventós, l’impulsor de la revista entre 1976 i 
1978; i Josep Calvó, motor de l’associació i encarregat 
de la secció de Cooperativa 70. Més endavant s’hi 
incorporen Jordi Galí i altres col·laboradors que 
signen amb inicials.
   En aquesta primera època es destina espai a mono-
gràfics, com el del número extraordinari, amb 36 
pàgines, que el maig de 1982 dediquen quasi íntegra-
ment a la Torre Marimon. Es tracta d’un veritable 
treball d’investigació, amb dades històriques, una 
descripció exhaustiva del seu funcionament, i una 
entrevista amb el seu director, Jordi Romeva (qui 
s’acabarà implicant en la vida comunicativa de Caldes 
durant uns anys). Fins i tot cobreixen l’última hora de 
les mobilitzacions dels estudiants. Mª Núria Revetlle, 
redactora de la revista en aquells temps, en guarda un 
molt bon record. «La periodicitat mensual ens perme-
tia treballar els temes en profunditat. M’agradava 
escriure i aquest periodisme més reposat».
   També feien ressenyes literàries, de cinema i 
d’exposicions, i entrevistes amb personatges relle- 
vants del moment, com Maria del Mar Bonet. 
   A mesura que La Tortuga va caminant, engresca 

Caricatures del Lleó Felip a La Tortuga (AMCMO)
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noves col·laboracions. «Implicava molta gent i ens ho 
sentíem nostre», explica Marta Barceló. 
   S’hi respira el moment polític, i animen a adquirir 
més compromís i empenta de la societat civil.
   Publiquen articles en to divulgatiu sobre els nous 
partits polítics i els seus idearis. Alguns dels seus 
membres, com Marta Barceló, Joan Vidal i Pere 
Puigdomènech, expliquen que les primeres reunions 
per decidir els temes les havien de fer en cases particu-
lars i amb certa cura, ja que encara era vigent la 
legislació que restringia el dret de reunió. «Es publica-
va i després ens trobàvem o no amb problemes», 
explica Joan Vidal. Tampoc s’estalvien articles de to 
més contudent o de denúncia, com els de Jaume O. 
Fontcuberta, qui, com hem vist, també col·laborava 
amb el Montbuy.
   En paral·lel, i com a mostra que La Tortuga és un 
vehicle d’expressió d’un col·lectiu, cal assenyalar les 
activitats de mobilització que va encapçalar l’Associa-
ció Cultural. La més destacada, la recuperació per a ús 
públic dels terrenys de l’actual Parc de l’Estació. Una de 
les accions més visibles d’aquesta reivindicació va ser la 
plantada d’avets en el que llavors era una esplanada 
amb part de l’antic edifici de l’estació mig enderrocat.
   Altres grans accions mobilitzadores, a les quals 
s’hi sumen altres col·lectius, són la paralització de 
l’activitat de la pedrera al Farell, i la reacció davant el 
projecte de la macrociutat a Gallecs.
   En aquest temps, a inicis dels vuitanta, subtitulen 
la revista com a «Publicació cultural a cavall dels 
dos Vallès».
   A través de l’Associació Cultural s’organitzen 
conferències i cursos d’història, de català, de planifica-
ció familiar i sexualitat, que tenen difusió a la mateixa 
revista i al Setmanari Montbui. Les dues publicacions 
conviuen prou bé: el 14 de setembre de 1977 La Tortu-
ga dedica l’editorial a la benvinguda del Montbui 
democràtic i renovat, al qual encoratgen a ser el mitjà 
de comunicació de referència al municipi. Mostra 
d’aquesta bona convivència és que, en una etapa poste 
rior, La Tortuga s’encarta dins del setmanari, segons 

recorden alguns membres de totes dues publicacions.
   La revista es financia amb la quota de l’entitat 
impulsora, però en entrar l’escola Montbui a la xarxa 
pública els recursos i la motivació minven. El febrer de 
1983 ja expressen angoixa per si continuarà sortint o 
no i es lamenten de no poder complir el repte de la 
periodicitat mensual. A partir de 1984, La Tortuga 
esdevé bimensual.
   Aquell mateix any comencen les primeres proves 
de TV Caldes, i La Tortuga se’n fa ressò amb un repor-
tatge. Poc després es recuperen les taules rodones i els 
debats i un espai de sexualitat amb Jaume Campàs. En 
aquesta nova embranzida, hi són presents Antoni 
Font, Pere Puigdomènech, Carme Canals, Mª Antònia 

Número monogràfic de La Tortuga sobre Torre Marimon (AMCMO)
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Xalabarder, Josep Riu i Montserrat Canyameres, uns 
anys abans de dirigir el Montbui.
   Les dones culturalment actives i inquietes de 
Caldes guanyen pes a la redacció i es compleix així la 
reivindicació feminista, que sempre ha estat de fons a 
la revista. En aquest temps, ja s’han convocat quinze 
edicions del concurs literari, i la següent s’obre a 
participants de fora de la vila. 
   El setembre de 1990 La Tortuga estrena la segona 
època amb un canvi de capçalera i de preu (passa de 
150 a 500 pessetes), amb una edició més acurada i amb 
35 pàgines de contingut cultural, on la música contem-
porània en l’àmbit del jazz i el rock hi guanyen presèn-
cia. El 1992 finalitza l’etapa de publicació en paper.

   Per Sant Jordi de 2012, després d’una trobada en 
una exposició que Antoni Font fa al Casino, el grup 
que actualment manté la capçalera decideix iniciar la 
tercera època, novament amb periodicitat mensual i 
amb un esperit marcadament cultural. Opten per la via 
de difusió digital, que registra una mitjana de 400 
descàrregues al mes.
   Actualment, La Tortuga compta amb una quinze-
na de persones que hi col·laboren de forma desinte-
ressada. Pere Puigdomènech i Antoni Font animen a 
participar-hi qui vulgui, a fi de complir l’objectiu de 
fer la revista més interactiva i dinàmica.
   Els exemplars de La Tortuga estan disponibles a 
la seva pàgina web: latortugaavui.com.

Nº 1 de la segona època de La Tortuga (AMCMO) Nº 1 de la 3a època de La Tortuga (Hemeroteca digital La Tortuga)
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La Revista de Caldes (1979)

   El desembre de 1979 la Societat Casino de Caldes 
va llençar una petita publicació de quatre pàgines 
que només editaria els números 0 i 1. La Revista de 
Caldes la coordinava el periodista Edilbert Comas, 
qui havia participat en la transició democràtica del 
Setmanari Montbui i encara formava part del
Consell de redacció.
   La iniciativa no va reeixir. Entre els continguts hi 
havia una guia gastronòmica, telèfons d’interès, 
farmàcies, recomanacions culturals, dades històri-
ques sobre Caldes (al nº 1 recordaven com es van 
construir les carreteres que hi passen), articles d’opi-
nió de temàtica variada, i poca informació local.

Nº 1 de La Revista de Caldes (AMCMO)
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Quinze Dies. Publicació del Vallès Central (1984)

   Els inicis dels anys vuitanta són un ball de canvis, 
d’entrades i sortides a les redaccions de les petites 
publicacions com el Setmanari Montbui. Una de les 
persones que hi fa incursions durant un temps és 
Lluís Parellada. La seva inquietud periodística i la 
influència de la seva germana Clotilde, periodista en 
un dels gabinets de la Generalitat, el porten a crear, 
el 1984, la revista Quinze Dies. Publicació del Vallès 
Central, que va editar catorze números, de gener a 
setembre. La van imprimir Gràfiques Abelló de 
Barcelona i Cendra de Caldes, i la redacció la 
componien els dos germans, exercint com a directora 
Clotilde Parellada.
   El quinzenal posa el focus en l’actualitat comarcal, 
centrant-se, sobretot al principi, en Sentmenat (d’on 
són els germans) i Caldes. Ho expliquen en l’editorial 
de presentació: «... una revista d’àmbit comarcal, 
però que no vulgui abarcar les capitals de comarca 
dels dos Vallès, sinó que aquestes en siguin el límit 
del seu abast, que el nostre camp d’informació 
comarcal no sobrepassi l’espai que resta des de 
Sabadell, fins a Granollers, fent així que poguem 
captar i alhora complir el buit que fins ara hi ha 
hagut en el camp de la informació comarcal d’allò 
que en podríem definir com el Vallès Central, essent 
el lligam que uneixi les poblacions de Caldes, Caste-
llar, Sentmenat, Sant Feliu, Palau i la resta de pobles 
que formen la franja de l’anomenat Vallès Central».
   Conviden tothom d’aquest àmbit territorial a 
participar-hi amb els seus escrits.
   El nº 0 surt el 31 de gener de 1984. El dediquen, en 
bona part, a la festa de Sant Antoni de Caldes. També 
hi ha la pàgina de serveis, on s’hi inclou una columna 
titulada «La vida al camp», que recull dades, 
consells i dites populars. Hi té pes important el 
Qüestionari, entrevista amb personatges de relleu 
d’àmbit nacional: Marina Rossell, Josep Mª Espinàs, 

Josep Ballarín o l’aleshores conseller de Justícia, 
Agustí Bassols, en són alguns.
   Però si hi ha un espai amb protagonisme marcat és 
el de successos, cosa que no és casual, perquè Lluís 
Parellada era policia local a Caldes (s’acaba de 
jubilar) i, per tant, tenia informació de primera mà. 
Això, explica, «em va comportar algun maldecap 

Nº 0 del Quinze dies (Arxiu personal Lluís Parellada)
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amb els companys perquè no entenien la necessitat de 
donar certes informacions, de que estigués a dues 
bandes alhora».
   L’altra dificultat amb què es trobava era compaginar 
totes dues activitats. En Lluís s’encarregava del mun- 
tatge de la revista i de bona part dels continguts, amb 
un sistema encara força rudimentari: «Feia servir una 
màquina d’escriure amb diferents tipus de lletra, i tot 
era molt més lent», explica. També se n’encarregava de 

la distribució; per tant, el ritme de feina es feia cada 
cop més insostenible.
   Amb tot, seguint el seu declaració d’intencions 
inicial, Quinze Dies incorpora successivament 
continguts de la resta de municipis, més agenda i 
anuncis de la zona. Tot en blanc i negre, però amb una 
aposta pel sistema òfset i amb tipografia que la feia 
diferent a la del Montbui. 
   En la seva curta vida, va seguir de prop les evolu-
cions de les altres publicacions calderines, La Tortuga 
i el Montbui, a través d’articles d’opinió i notes 
d’actualitat. Del Montbui, per exemple, van fer el 
resum d’una assemblea de l’associació editora, amb un 
article en què responsabilitzen de la crisi del setmana-
ri a un «patronat absent» alhora que defensen la tasca 
de l’equip de redacció. Com dèiem a l’inici d’aquest 
apartat, eren temps de dinàmiques agitades entre
la gent que mirava de tirar endavant publicacions.

Portada de l'últim número del Quinze dies (Arxiu personal
Lluís Parellada)
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Tot Caldes (1986 - actualitat)

   El 17 de febrer de 1986 neix el Tot Caldes, el setma-
nari gratuït d’informació per excel·lència del munici-
pi. Un model d’èxit, com ho demostren els 33 anys 
d’aparició ininterrompuda, en què comparteixen 
protagonisme els continguts informatius i d’entreteni-
ment amb la publicitat. El dirigeix Mª Mercè Banyuls 
i l’edita Solergraf. 
   Els Tot van estrenar-se a Sant Cugat, Rubí i 
Cerdanyola, i ben aviat la Mª Mercè Banyuls va rebre 
la proposta del seu impulsor, Ramon Grau, per 
implantar el model a Caldes. «Els botiguers els havien 
estafat amb una publicació d’aquesta mena, però a mi 
em van fer confiança i vaig anar aconseguint la publi-
citat necessària per tirar endavant amb la revista», 
recorda Banyuls.
   Els primers anys «no hi havia gaire informació», 
explica; sobretot, la referent a entitats i les columnes 
dels regidors. L’horòscop, la programació de televi-
sió i ràdio, i articles temàtics patrocinats completa-
ven el contingut. 
   Quan el projecte es consolida, Banyuls l’assumeix 
en solitari. A partir de llavors, n’augmenta els contin-
guts informatius. Va ajudar el fet que a Caldes es va 
incrementar el ritme generador d’activitat de tota 
mena, cosa que la va obligar a ampliar el nombre de 
pàgines. «Feia la revista el més variada possible, i a 
la gent li agradava. Sempre m’he volgut adreçar a 
tothom», subratlla.
   La publicació compta amb espais de col·labora-
dors, com el de Ramon Huertas i els seus viatges, que 
es manté des dels inicis.
   «Va ser una sort omplir la maqueta amb la 
publicitat necessària des del principi. Es va conso-
lidar de seguida i ara els anunciants arriben sols», 
revela Banyuls. El fet de disposar d’una cartera de 
clients àmplia i variada va evitar, per exemple, que 
l’esclat de la bombolla immobiliària li afectés.

   Malgrat l’espai limitat per als articles d’opinió i el 
gruix informatiu, recorda temes polèmics com la 
construcció del camp de golf, el naixement i activis-
me del Grup de Debat en contra del creixement 
urbanístic del poble i, més recentment, l’aparcament 
de les Hortes.
   Mª Mercè Banyuls és una de les fundadores de 
l’Associació Catalana de Premsa Gratuïta. Actualment 
n’és vocal. L’entitat la presideix el seu mentor, Ramon 
Grau. Com a professional de la comunicació, va 
participar en els inicis de TV Caldes i Ràdio Caldes.
   En els seus inicis, el Tot Caldes surt amb tamany A5.

Primer número del Tot Caldes (AMCMO)
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Entre les seccions s’hi compten «Els darrers dies…», 
«Les nostres coses», on s’hi llegeixen notícies de servei, 
força successos i actes culturals. També s’inclouen entre-
vistes a personatges d’actualitat: el caporal de la policia, 
regidors, gent activa en el món cultural local, i d’altres 
rellevants de fora de l’àmbit local o que hi tenen algun 
lligam, com Eva Nasarre, qui s’havia instal·lat a Caldes. 
   El febrer de 1988 apareix el nº 100 i Banyuls ho 
celebra amb un editorial d’agraïment als anunciants. Més 
endavant, el color es fa notar al fons de pàgina i a partir 
del número 229 s’arriba als 4.000 exemplars de tirada.
   Coincidint amb el número extra de Festa Major, el 
1992 hi ha el primer gran canvi de capçalera i format. 
De l’A5 es passa a gairebé un A4. Els anuncis són més 
grans, i tenen més visibilitat els espais patrocinats. Es 
tracta d’establiments que aporten un petit contingut 

cada setmana. També s’hi van sumant col·laboradors 
que, de forma més o menys regular, hi escriuen 
articles d’opinió i cròniques sobre activitats de les 
entitats que representen. Entre els habituals hi ha 
Rosita Macau, iniciadora de l’agermanament entre 
Caldes i Taunussteïn, Joan Pallarès i Jaume Ancesa.
   En aquesta època hi apareixen també entrevistes amb 
personatges populars, com Júlia Otero, Lluís Llongueras 
i actors i actrius de les sèries de TV3.
   Amb el nº 717 hi ha canvi de capçalera, ja a tot 
color. El tema d’actualitat del és la peatonalització 
del casc antic.
   Poc després del 30è aniversari apareix la versió 
digital del Tot Caldes, que no assoleix, però, l’impacte
de la revista física. «El paper no morirà», afirma 
Banyuls. El darrer canvi de maqueta arriba fa dos anys. 

Portada del nº 717 del Tot Caldes (AMCMO) El 2016 el Tot Caldes celebrava els 30 anys (AMCMO)
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Calderí (2017 – actualitat)

   Un reportatge sobre el procés participatiu per 
definir l’ampliació del futur parc termal de Can Rius 
obria el 3 d’abril de 2017 el primer número del 
Calderí, «Publicació quinzenal independent», que 
dos anys i mig després ha superat el mig centenar 
d’edicions. Es tracta d’una publicació gratuïta del 
grup ielou Comunicació, amb setze pàgines i una 
tirada de 3.000 exemplars, que reparteix TEB Vallès 
a noranta punts de distribució de la vila. L’impri-
meix Imprintsa, a Manresa.
   «L’objectiu és seguir creixent fins a les 24 pàgines 
i una periodicitat setmanal», apunta una de les seves 
impulsores, Mireia Clapers, qui, juntament amb el seu 
company de redacció, Carles Martínez, es mostra molt 
satisfeta de l’evolució del projecte: «El producte que 
volíem fer no existia a Caldes, i ens vam adonar que 
hi havia un teixit associatiu i comercial molt potent 
per tirar-lo endavant», explica.
   «Vam crear una estructura sòlida per assegurar la 
continuïtat, amb un equip professional de periodistes, 
fotògrafs, col·laboradors i la voluntat de crear 
notícies», afegeix Martínez. L’aposta per la imatge és 
fa evident a les planes del periòdic, així com la cura 
pel disseny i el format, que s’inspira en el diari 
tradicional. «Una raresa», indica el Carles, en un 
moment en què les publicacions periòdiques en paper 
sembla que van a menys i l’aposta general és pel 
suport digital. Com raresa és avui dia que comptin 
amb una correctora. «Forma part de l’aposta per la 
credibilitat i la qualitat», subratllen.
   Malgrat el convenciment pel suport físic, Calderí 
compta amb una web (calderi.cat) en què es repro-
dueixen els continguts del quinzenal i s’hi poden 
descarregar tots els números en pdf, i tenen presència 
a les xarxes socials.
   Els continguts informen sobre l’actualitat del 
municipi, tant d’entitats com institucional, amb molt 

pes per a la cultura i els esports, i espai per als repor-
tatges i les entrevistes. Cada número l’obre un tema de 
producció pròpia tractat en profunditat. «Tenim la 
pausa suficient per poder treballar els temes amb 
calma», comenta la Mireia. «No volíem fer només un 
producte per guanyar diners, sinó el periòdic que ens 
agradaria llegir».
   Per consolidar-lo, calia la complicitat del teixit 
social, i, segons indiquen els seus impulsors, ja han 
arribat al punt en què les entitats els fan arribar les 

Portada del nº 1 del Calderí (Arxiu Calderí)
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seves activitats. En el número inaugural, en un breu 
text de presentació, deien:
   «Naixem amb la voluntat de sumar-nos a les fonts 
informatives ja existents per facilitar al ciutadà 
conèixer el que succeeix a la vila i participar-hi. 
Creiem en la comunicació plural basada en pautes 
periodístiques de rigor, complementada amb les 
opinions expressades lliurement pels calderins i 
calderines, a qui oferim aquest espai. Caldes disposa 
d’un teixit associatiu molt viu i, per això, procurarem 
donar visibilitat a les múltiples iniciatives des dels 
diferents àmbits».
   Cada edició del quinzenal reserva una pàgina per 
a les columnes dels grups municipals i una altra per a 
les cartes dels lectors. Ja hem vist que, històricament, 
l’apartat d’opinió ha estat molt reeixit en les publica-
cions calderines. Com la informació de servei, l’agen-
da i l’apartat de defuncions, que també hi és present.
   La secció més popular, però, en el Calderí és la 
contraportada, que reserven per entrevistar alguna 
persona reconeguda de la vila. En el darrer número 
aparegut mentre escrivim aquestes línies, l’escollida 
havia estat la periodista Maria Núria Revetlle. «L’as-
pecte humà és el que més interès desperta», apunten 
la Mireia i el Carles, convençuts de la viabilitat i 
necessitat del periodisme local.
   Preguntats sobre la possibilitat d’ampliar en un 
futur l’àmbit territorial, responen contundents: 
«Aquest és un producte de Caldes, i com a model és 
interessant que sigui així. El món local sembla 
menyspreat a nivell periodístic, però nosaltres 
pensem que és el contrari. Hi ha prou interès i 
suport comercial per mantenir un mitjà de proximi-
tat de qualitat, i a nivell professional et dóna molta 
més llibertat».
   Malgrat que diuen no rebutjar la polèmica a l’hora 
de plantejar els temes a tractar, assenyalen que «no 
volem fer mal per fer-lo, sinó que pensem que hem 
d’exposar les diferents visions sobre una determinada 
qüestió i que el lector extregui les seves conclusions». 

Carles Martínez, Mireia Clapers i Ivette Hijano, membres de 
l'equip de redacció del Calderí (Foto: cedida Calderí)

Portada del nº 36 del Calderí (Arxiu Calderí)
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Ràdio Caldes (1980 - actualitat)

   La primera experiència de ràdio local a Caldes de 
Montbui l’hem de buscar a la Festa Major de 1950, 
segons testimonia una foto de Miquel Casals que es 
conserva a l’Arxiu Municipal del fons cedit per 
Guillem Ayora. En aquesta imatge apareixen 
l’instal·lador de l’emissora, Miquel Casal; el tècnic, 
Claudio Company; i el locutor, Miguel Navarro.
   Un altre indici d’aquesta protoemissora calderina el 
trobem en la carta que P. A. escriu al nº 524 del Mont-
buy (3/7/1954). Amb el títol «Radiodifusión Local en 
embrión», recorda que «durante los días de la pasada 
Fiesta Mayor, se llevó a cabo entre nosotros, un titula-
do “experimento radiofónico” que con todo y sus 
deficiencias, sorprendió agradablemente por la no- 
vedad y porque con él se vislumbró la posibilidad del 
funcionamiento de una futura Emisora local de radio. 
A raíz del caso, se hicieron cábalas, comentarios y 
hasta los organizadores de la prueba, hicieron “decla-
raciones” a la Prensa».
   Això pot voler dir dues coses: que l’experiment 
radiofònic es va dur a terme en més d’una ocasió, o que 
la foto anterior és en realitat de la Festa Major de 1953. 
En qualsevol cas, alguns testimonis recorden vagament 
emissions sota la marca Ràdio Falange, que es podien 
també escoltar al carrer amb motiu d’alguna data 
assenyalada. «Recordo de petit que s’emetien fins i tot 
noticiaris locals i que també emetien per Festa Major», 
apunta Josep Vall-llovera.
   Un altre precedent el trobem en unes emissions amb 
Pere Tura, qui havia estat redactor d’esports del Mont-
buy, com a locutor, i Jaume Casals com a tècnic. 
Segons expliquen alguns testimonis, l’exercici consis-
tia en una mena de servei de megafonia, on es combi-
nava música i paraula però amb una recepció limitada.
   Ràdio Caldes, tal i com la coneixem avui, és fruit de 
l’empenta d’un grup de persones radioaficionades. 
L’any 1980, veient les experiències que es desenvolu-

pen a municipis com Cardedeu o Arenys, una colla de 
joves decideix muntar una emissora local i estrenar-se 
per Festa Major. L’estiu plantegen el projecte a l’ajunta-
ment. «(...) la idea els va semblar bé, però ens van dir 
que d’entrada no podien comptar amb cap suport 
econòmic per part del municipi. De totes maneres ho 
vam acceptar perquè el que ens interessava era el marc 
legal que ens podia donar el Consistori», explicava 

Experiment radiofònic durant la Festa Major de 1950 (Fons 
Guillem Ayora, AMCMO)
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Jordi Fontcuberta, un dels impulsors de l’emissora, en 
una entrevista que li va fer Carles Montpart per a l’espe-
cial de Festa Major de 1981 del Setmanari Montbui.
   Ubicats en una petita sala a la tercera planta de la 
Casa de la Vila, amb un equip tècnic bàsic que havia 
reunit l’altre impulsor principal, l’imprescindible Siscu 
Bartomeus, «el tècnic», arriba l’estrena.
   Sona Mike Olfield i al 102 de la FM comença un 
programa gravat el dia abans, per evitar els excessius 
nervis del directe. El segon dia, però, ja emeten en 
directe fent cròniques del que havia donat de si la 
jornada anterior. Siscu Bartomeus i Jordi Fontcuberta, 
que assumeix les tasques de productor, redactor i 
locutor, formen equip amb Marisol Galdón, Rosa 
Llunell, Carme Aymerich, Neus Xufré i Josep Maria 
Codina, entre d’altres.
   En aquella època, el mitjà important a Caldes era el 
Setmanari Montbui. Segons recorden Fontcuberta i 
Bartomeus, van parlar amb al  seu director, Salvador 
Codina. «Com que llavors les emissores locals no 
disposaven de cap marc legal, vam buscar algú 
reconegut i respectat al poble, que posés la cara per 
nosaltres. Salvador Codina, que portava molts anys al 
Montbui, va acceptar». 
   Aquest enllaç institucional davant l’ajuntament va 
permetre consolidar una ubicació per a l’emissora, que 
durant el primer any va ser un espai minúscul de sis 
metres quadrats. «Hi havia piles d’expedients d’urba-
nisme a mà que, fins i tot alguna vegada ens havien 
acabat servint per fer algun programa», recorda 
Fontcuberta. «Ara això seria impensable!».
   Fontcuberta també feia funcions de tècnic i, amb 
grans dots d’organització, va elaborar una sèrie de 
fitxes descriptives de cada programa i de tot l’equip. En 
elles figura Rosa Llunell com a responsable de contin-
guts. Es tracta, doncs, de la primera dona a formar part 
d’aquest nucli organitzatiu, també recordada per les 
seves primeres participacions a l’antena.
   Després de la reeixida experiència per Festa Major, 
Ràdio Caldes comença a emetre regularment els 
diumenges a la tarda, de 16 a 18 hores, el magazine 

Karles Torra, Jaume Camprubí i Jordi Fontcberta al control 
tècnic el 1981 (Arxiu Ràdio Caldes)

El Montbui es feia ressò de l'estrena de Ràdio Caldes (AMCMO)
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   La veu femenina que va formar part de les primeres 
emissions és la de Marisol Galdón, qui sobre aquests 
inicis recorda: «El Jordi em va demanar que posés veu 
en una mena de megafonia que s’havia posat al carrer, 
i d’aquí vaig animar-me, però aleshores no sabia ni a 
què em dedicaria! Recordo tota aquella etapa de la 
ràdio amb un gran afecte».
   Pel que fa al programa, Galdón explica que el prepa-
raven al llarg de la setmana, decidint seccions i temes. 
No obstant això, no hi havia el procés de producció 
actual i això es traduïa en entrevistes sense guió previ, 
caçant al vol personatges rellevants que passaven per 
Caldes. Galdón fa la seva primera entrevista «seriosa» 
al popular actor José Sazatornil «Saza», durant el 
rodatge del film El feixista, doña Pura i el merder de 
l’escultura; i companys seus «enganxen» el periodista 
Xavier Vinader, a qui veuen a la plaça des del balcó de 
la ràdio. Vinader s’havia exiliat a França després que 
l’Audiència Nacional el condemnés a set anys de presó 
per considerar-lo inductor de dos assassinats d’ETA de 
membres de l’extrema dreta sobre els quals el periodis-
ta havia escrit a Interviú.
   En aquests temps, inicis dels anys vuitanta, no hi ha 
estructures de premsa a les poblacions petites i l’equip 
de la ràdio recorda que comencen a arribar-los els 
primers comunicats de premsa de la Diputació. Inicial-
ment, la novetat és ben rebuda ja que els textos estan 
ben redactats, però al cap d’un temps s’adonen que si es 
limiten a llegir-los o s’hi cenyeixen com a única font, 
s’allunyen de la voluntat periodística inicial i que en 
realitat són objecte d’una «censura certament subtil», 
explica Fontcuberta.
   El 1982, la ràdio es trasllada a un pis llogat per 
l’ajuntament, just al costat de l’edifici consistorial, que 
habiliten els propis col·laboradors de l’emissora. Poc 
després ja en són una quarentena, que participen en 
diferents programes. Alguns d’ells s’han situat després 
a primera línia professional, com Karles Torra, la 
mateixa Marisol Galdón o Josep Maria Codina. Però 
també hi pren part molta altra gent que hi té una gran 
afició i que hi acudeix per compartir els seus coneixe-

«Des de la plaça», que inclou seccions d’informació, 
opinió i entreteniment. El condueixen Galdón i 
Fontcuberta. El nom fa referència a la plaça de la Font 
del Lleó i l’ajuntament, que és el centre neuràlgic de 
les informacions i les batalles polítiques. Justament 
una d’elles es produeix arran del procés de legalitza-
ció com a emissora municipal. Mentre un bloc, de 
tendència conservadora, no hi veu la necessitat i ho 
considera una despesa, els partits més d’esquerres hi 
veuen una oportunitat.  

Marisol Galdón en un acte de festa major a Caldes, els anys 
noranta (Arxiu Setmanari Montbui)

ments: Josep Gallart i Josep Solà hi presenten el «Jazz 
Sessions», per exemple; Pere Prat, Pep Pineda i Josep 
Puig Lucas són alguns de la resta de col·laboradors.
   Un dels punts forts de la ràdio són les emissions 
en directe a peu de carrer: programes especials per 
Festa Major, Nadal, la Fira de Caldes, i retransmis-
sions esportives. Entre les més assenyalades, l’etapa 
de la Setmana Catalana de Ciclisme que van seguir 
fins a Vic, amb connexions encomiables des d’un 
Seat Panda.
   «En aquell moment, la ràdio era l’entitat que arros-
segava més gent al poble. Va fer de pedrera de molts 
bons periodistes», destaca Siscu Bartomeus.
   De l’emissió setmanal del magazine els diumenges, 
es passa a una graella diària de 18 a 23 hores, amb una 
franja ampliada de cap de setmana. Mercè Gango-
nells, Mª Mercè Banyuls, Helena Puigdueta, Anna 
Riera, Joan Olivé, Dj Poli, Juanjo Alfonso i Lluís 
Villar s’hi impliquen amb nous programes i interven-
cions: «L’eskot», «L’hora de les bruixes» i molts altres. 
Ben entrada la dècada dels vuitanta, encara són anys 
d’una «ràdio d’oportunitats», coincideixen Barto-
meus, Fontcuberta i Galdón. Hi havia trucades dels 
oients, van aconseguir patrocinadors per cobrir les 
despeses tècniques, i mantenien una relació molt 
estreta i molt afí amb el Montbui.
   En paral·lel, a l’ajuntament es discuteix sobre el 
futur de l’emissora. Entre els partits i el mateix govern 
es valora tancar-la o bé buscar una fórmula de 
permanència que inclogui la figura d’un director 
remunerat que faci d’enllaç institucional.
   En aquestes dates es posa de manifest, segons expli-
quen els membres del grup inicial, que els governs 
locals veien en la ràdio una eina de control polític. «Van 
pensar que allò de les emissores locals s’havia descon-
trolat, i ja els anava bé que perdessin pistonada», 
afirma Fontcuberta. A Caldes, entre els continguts 
informatius, havien començat a abordar en forma de 
reportatge i entrevistes —generalment amb la firma de 
Josep Maria Codina— temes incòmodes per al consis-
tori. El duo impulsor de l’emissora creu que la profes-
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caçant al vol personatges rellevants que passaven per 
Caldes. Galdón fa la seva primera entrevista «seriosa» 
al popular actor José Sazatornil «Saza», durant el 
rodatge del film El feixista, doña Pura i el merder de 
l’escultura; i companys seus «enganxen» el periodista 
Xavier Vinader, a qui veuen a la plaça des del balcó de 
la ràdio. Vinader s’havia exiliat a França després que 
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per considerar-lo inductor de dos assassinats d’ETA de 
membres de l’extrema dreta sobre els quals el periodis-
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   En aquests temps, inicis dels anys vuitanta, no hi ha 
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ben redactats, però al cap d’un temps s’adonen que si es 
limiten a llegir-los o s’hi cenyeixen com a única font, 
s’allunyen de la voluntat periodística inicial i que en 
realitat són objecte d’una «censura certament subtil», 
explica Fontcuberta.
   El 1982, la ràdio es trasllada a un pis llogat per 
l’ajuntament, just al costat de l’edifici consistorial, que 
habiliten els propis col·laboradors de l’emissora. Poc 
després ja en són una quarentena, que participen en 
diferents programes. Alguns d’ells s’han situat després 
a primera línia professional, com Karles Torra, la 
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també hi pren part molta altra gent que hi té una gran 
afició i que hi acudeix per compartir els seus coneixe-
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en directe a peu de carrer: programes especials per 
Festa Major, Nadal, la Fira de Caldes, i retransmis-
sions esportives. Entre les més assenyalades, l’etapa 
de la Setmana Catalana de Ciclisme que van seguir 
fins a Vic, amb connexions encomiables des d’un 
Seat Panda.
   «En aquell moment, la ràdio era l’entitat que arros-
segava més gent al poble. Va fer de pedrera de molts 
bons periodistes», destaca Siscu Bartomeus.
   De l’emissió setmanal del magazine els diumenges, 
es passa a una graella diària de 18 a 23 hores, amb una 
franja ampliada de cap de setmana. Mercè Gango-
nells, Mª Mercè Banyuls, Helena Puigdueta, Anna 
Riera, Joan Olivé, Dj Poli, Juanjo Alfonso i Lluís 
Villar s’hi impliquen amb nous programes i interven-
cions: «L’eskot», «L’hora de les bruixes» i molts altres. 
Ben entrada la dècada dels vuitanta, encara són anys 
d’una «ràdio d’oportunitats», coincideixen Barto-
meus, Fontcuberta i Galdón. Hi havia trucades dels 
oients, van aconseguir patrocinadors per cobrir les 
despeses tècniques, i mantenien una relació molt 
estreta i molt afí amb el Montbui.
   En paral·lel, a l’ajuntament es discuteix sobre el 
futur de l’emissora. Entre els partits i el mateix govern 
es valora tancar-la o bé buscar una fórmula de 
permanència que inclogui la figura d’un director 
remunerat que faci d’enllaç institucional.
   En aquestes dates es posa de manifest, segons expli-
quen els membres del grup inicial, que els governs 
locals veien en la ràdio una eina de control polític. «Van 
pensar que allò de les emissores locals s’havia descon-
trolat, i ja els anava bé que perdessin pistonada», 
afirma Fontcuberta. A Caldes, entre els continguts 
informatius, havien començat a abordar en forma de 
reportatge i entrevistes —generalment amb la firma de 
Josep Maria Codina— temes incòmodes per al consis-
tori. El duo impulsor de l’emissora creu que la profes-

Josep Gallart, Joan Chinchilla, Pep Pineda al Seat Panda, 
durant l’etapa de la Setmana Catalana de Ciclisme, els anys 
vuitanta (Arxiu Ràdio Caldes)

Josep Gallart i Josep Solà en un moment d’emissió del Jazz 
Sessions club el 1989 (Arxiu Josep Gallart) 
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sionalització va fer perdre part de l’encant a l’aventu-
ra. «Allò tenia sentit mentre funcionava amb total 
llibertat», diuen. El cansament i altres obligacions 
van fer que aquell nucli iniciador decidís donar-se un 
descans. «Potser el que tocava llavors era tancar 
l’emissora», conclouen. El camí emprès, però, va ser 
el de la municipalització.
   La tasca de direcció l’assumeix l’artista i titellaire 
Romà Martí, l’any 1988. La seva gran habilitat 
consisteix a saber aglutinar perfils molts diversos de 
gent que té interès pel mitjà i repartir responsabilitats 
entre el voluntariat.
   En aquesta etapa dels vuitanta, Ràdio Caldes és 
també un planter de qui vol iniciar-se en el món de la 
radiofòrmula musical, com Juanjo Alfonso, «Johnjoe 
Begood», qui encara avui continua col·laborant-hi. És 
el cas també de Josep Cózar, en una línea similar, i de 
Lluís Villar, qui comença amb un programa infantil 
per passar posteriorment a la música en sessions 
memorables com a DJ.
   La gent gran també s’hi implica, amb moltes 
ganes i dedicació, donant peu a programes entranya-
bles com «La calaixera dels records», amb Angelina 
Oller, o el programa de sarsuela que condueixen 
Antonia Maria Jiménez i Núria Germà. En definiti-
va, un conglomerat de persones d’edats i àmbits 
diversos que comparteixen la passió pel mitjà i que hi 
conviuen gràcies a l’esperit aglutinador d’aquest 
primer director.
   Després de l’etapa de Romà Martí, que mor el 
1992, assumeix la direcció Helena Puigdueta. La 
ràdio s’havia consolidat com aquesta comunitat diver-
sa que la fa tan característica. S’hi afegeixen nous 
programes, com el de funky de Jaume Blancafort, el 
punk reivindicatiu de l’Anna Riera i Toni Blanqué, o 
«Una hora a l’infern», l’espai de heavy metal que 
capitaneja Jesus Martínez, «Angus», i que compta 
amb un públic tan fidel com mobilitzat. Una clara 
mostra és la concentració que van fer a la plaça davant 
la possibilitat que el programa desaparegués, recolli-
da com a notícia de portada al Setmanari Montbui.
 

Nota apareguda al Montbui sobre la manifestació dels seguidors 
d'Una hora a l'infern (AMCMO)



130

   La cura i l’evolució en l’edició dels espais informa-
tius en l’etapa d’Helena Puigdueta és remarcable. Així, 
i gràcies també a un grup d’estudiants de periodisme 
entre els quals hi ha Montse Vasco, Montse Graví i Xavi 
Castillo, es fa possible un informatiu setmanal de prop 
d’una hora de durada.
   Als anys noranta, l’emissora manté la vitalitat amb la 
implicació del jovent. La Setmana del Jovent que venia 
organitzant l’Institut Manolo Hugué contribueix a 
sumar actius per a Ràdio Caldes. Un d’ells és Xavi 
Castillo, que la trepitja per primer cop el 1988 com a 
voluntari i que a partir del 1995 rellevarà Puigdueta a la 
direcció per espai de dos anys. Tots dos havien conduït 
el programa magazine de diumenge al matí «L’esmor-
zar al llit», on combinaven l’actualitat cultural, els 
viatges i el radioteatre.
   En aquesta època conviuen de forma equilibrada 
amateurisme i visió professional. Els recursos econò-
mics de l’emissora els obtenen de la subvenció munici-
pal i, a partir de la temporada 94-95, de la publicitat. 
Juanjo Alfonso és qui s’encarrega de la tasca comercial.
   El setembre de 1994 Ràdio Caldes comença la nova 
temporada amb el trasllat al Centre Cívic del carrer 
Buenos Aires, nous equips i nova antena, que instal·la 
Siscu Bartomeus, i el canvi de dial definitiu al 107.8 
(havia estat un temps al 107.3) de la FM. La programa-
ció estable consisteix en un magazine de dues hores 
diàries a la tarda, altres programes de col·laboradors i 
l’informatiu setmanal: sis hores diàries entre setmana, 
vuit els dissabtes i dues els diumenges.
   A l’informatiu, recorda Castillo, hi intervenien fins 
a cinc persones que es repartien la feina al llarg de la 
setmana i feien cadena de trucades per telèfon fix, ja 
que els telèfons mòbils encara no estaven estesos. El 
pressupost municipal cobria qüestions essencials, com 
les instal·lacions noves i els aparells tècnics, però amb 
tot, el llavors director assenyala que «la gent ho donà-
vem tot i i ho portàvem tot de casa: llibretes, fulls, 
bolis, cintes de gravació i fins i tot la mateixa gravado-
ra ens arribàvem a comprar. De fet, quan vaig deixar 
la ràdio, vaig deixar-hi també la meva gravadora.

Juanjo Alfonso i Pep Torra al nou estudi del Centre Cívic el 1997 
(Arxiu Ràdio Caldes)

L'equip d'informatius a mitjan dels 90 (Arxiu Ràdio Caldes)

Salutació de Romà Martí al Tot Caldes en assumir la direcció de 
la ràdio (AMCMO)
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Estic molt content d’aquella època, de tot el que vam 
arribar a fer a nivell informatiu».
   El 1997 Xavi Castillo va decidir marxar per la 
impossibilitat de compaginar la tasca de director amb 
la feina com a periodista professional a TV3. El sou 
com a responsable de l’emissora no li donava per guan-
yar-se la vida. Ferran Monterde «Monter», conductor 
del programa «La música continua», li pren el relleu 
com a figura dinamitzadora, un paper que farà des de 
setembre de 1997 fins al gir professional definitiu que 
l’ajuntament dóna a la ràdio el 2002.
   El gran problema per a la consolidació d’equips 
professionals en mitjans com Ràdio Caldes han estat 
sempre les condicions laborals. A mitjans dels noranta, 
per exemple, les funcions tècniques eren remunerades 
de forma simbòlica (unes 5.000 pessetes mensuals) per 
tal d’establir un compromís mínim de responsabilitat i 
dotar de certa estabilitat el projecte radiofònic. 
   A l’etapa «Monter» hi ha dues millores tècniques 
significatives. El desembre de 1999 adquireixen una 
nova taula de so informatitzada, equipada amb els 
darrers avenços, que, arribat el cas, permetrà mantenir 
l’emissió ininterrompuda durant les 24 hores. Poc 
després habiliten un segon estudi, més petit, al Centre 
Cívic, on s’hi instal·la la taula de so antiga, cosa que 
agilitzarà les gravacions de programes.
   Inicialment, Monterde fa les tasques d’enllaç amb 
l’ajuntament, fins que aquest decideix que cal regula-
ritzar de nou les col·laboracions. Arran d’això, neix 
l’Associació Calderina de Ràdio, formada per prop 
d’una quarantena de persones. La programació és 
estable i continuada, a més de les emissions especials, 
com en les etapes anteriors. Hi ha butlletins informa-
tius diaris, a banda de l’informatiu setmanal, que passa 
a dir-se «La Notícia».
   L’any 2001 el govern local torna a fer un cop de 
timó respecte al model de l’emissora i proposa crear 
una sèrie de places professionalitzades, però les condi-
cions no convencen l’Associació Calderina de Ràdio, 
que és qui gestiona la programació. Amb el suport del 
director, fan una contraproposta que té l’objectiu de 

mantenir una plantilla professionalitzada de set perso-
nes. Les negociacions s’allargaran durant uns mesos. 
   Finalment, però, el 2002 l’ajuntament crea oficial-
ment només la plaça de director/a de Ràdio Caldes, 
càrrec que ocuparà Míriam Viaplana. «La riquesa de 
l’emissora es trobava en la gran quantitat de col·labo-
radors, que omplien de programació la graella de 
tarda, així que vaig pretendre la professionalització de 
la programació dels matins», explica.
   La productora local 3 i Acció (que aleshores ja 
aporta els continguts de TV Caldes) guanya el 
concurs públic per a la gestió de la programació de la 
ràdio, cosa que implica la finalització del conveni 
amb l’Associació Calderina de Ràdio, dotat amb 
30.000 euros anuals, que permetia el manteniment 
d’un tècnic de tarda.
   La nova etapa obre la programació als matins, amb 
un magazine i els informatius, que els cobreix la 
mateixa persona que ho fa per TV Caldes. Joves 
periodistes s’encarreguen no només de les edicions de 
contingut informatiu sinó també del magazine.
   «El Transcalderí» és el programa per excel·lència 
d’aquesta etapa, al capdavant del qual hi van passant 
diferents conductors. Algunes seccions obren la porta 
a col·laboradors voluntaris: Josep Gallart, amb una 
secció sobre internet (recordem que ja havia col·labo-
rat als inicis de l’emissora amb programes de jazz); 
Tomàs Mas, amb rutes per Catalunya; Joan Sala, amb 
l’espai del mercat; també l’equip de la biblioteca i la 
residència hi tenen una secció. A més, hi ha la infor-
mació de serveis, amb la policia local o el meteoròleg 
Domènec Crivillés, qui des de meitat dels anys setanta 
és un habitual dels mitjans calderins, com el Setmana-
ri Montbui i TV Caldes.
   A banda del Transcalderí, s’emet el programa 
d’esports, que juntament amb els butlletins horaris i 
un informatiu diari d’uns vint minuts configuren la 
graella de producció pròpia més estable.
   Som al 2006. La professionalització de la progra-
mació dels matins comporta la marxa del gruix de 
voluntariat que hi feia els seus propis programes a la 

tarda. La manca d’un tècnic remunerat hi té a veure. A 
la redacció hi ha tres professionals, però no formen 
part de la plantilla de l’ajuntament, ni tampoc de cap 
estructura paral·lela que s’encarregui de dinamitzar la 
ràdio. Hi treballen un temps sota el model de «presta-
ció simbòlica», en un moment en què el consum 
informatiu és molt més exigent i demana dedicació. 
Malgrat tot, també és una etapa de nous vincles entre el 
poble i l’emissora. Pel 25è aniversari es fan especials, 
entre els més recordats, les 25 hores de ràdio ininte-
rrompudes. Pel que fa a la programació estable, s’estre-
na «L’escola a la ràdio», el curs 2006-2007, a proposta 
d’una mestra de sisè de primària de l’escola Pia. De 
seguida s’hi sumen la Montbui i El Calderí, i el progra-
ma queda ben assentat a la graella. Tres estudiants dels 
que hi van participar conduirien després un programa 
d’esports. Un altre espai destacat és «Vivències», la 
tertúlia de gent gran conduïda per Esther Tàpies, feta 
en col·laboració amb la Residència Santa Susanna. Un 
espai encara en antena, amb conducció d’Anna Pineda.
   Míriam Viaplana recorda que el juny de 2008 no es 
va convocar el concurs per a la gestió de l’emissora, 
que «va quedar reduïda a la mínima expressió». El 
magazine matinal es va mantenir amb un tècnic; el 
conduïa ella amb col·laboracions. Es va buscar gent i 
entitats que volguessin fer programes de forma volun-
tària, com els ja esmentats. Es gravaven els dilluns per 
la tarda, i amb la incorporació d’un tècnic aficionat, les 
gravacions es van ampliar també als dimecres.
   L’octubre de 2010 es recuperen els informatius, 
amb el programa Infocaldes, que condueixen dues 
periodistes externes. Hi havia agenda, butlletins i 
tertúlia amb periodistes. També el Vivències estrena 
una tertúlia política. Aquest és l’any del 30è aniversa-
ri, que se celebra amb un programa en directe a la 
plaça de Can Rius.
   Míriam Viaplana recorda amb especial afecte 
l’homenatge que el 2012 li van fer a Joaquín José 
Martínez a Caldes, l’espanyol pres als Estats Units, 
qui durant molts anys va estar al corredor de la mort. 
Ràdio Caldes va fer un seguiment especial del seu cas 

arran de la creació d’una plataforma de suport a Sant 
Feliu de Codines.
   Un dels avenços tècnics amb major potencial arriba 
el 2014, amb l’estrena de la nova web www.radiocal-
des.cat, que permetrà l’emissió per internet, tant en 
directe com recuperant els podcasts. També es llencen 
les aplicacions per a Android i iPhone.
   El 2015 Ràdio Caldes celebra, de forma més aviat 
discreta, els seus 35 anys de vida. Amb tot, durant la 
Festa Major també es preparen actes especials de cert 
impacte a la vila, com un concert homenatge al Gato 
Pérez coincidint amb l’aniversari de la seva mort. 
També es fan entrevistes a alguns dels membres 
impulsors, com Rosa Llunell i Siscu Bartomeus.
   El juliol de 2016 hi ha un nou canvi de model a 
l’emissora. L’ajuntament decideix externalitzar els 
continguts i les tres persones que es mantenien a la 
redacció pleguen cansades de la situació de precarietat 
professional i l’estancament del projecte. Hi hauran 
passat Dàmaris Moreno, Conxi Sánchez Oriol Souto, 
Jaume Mas, Kilian Cátedra (amb les transmissions 
dels partits d’hoquei), entre d’altres.
   Finalment, l’etapa del Transcalderí es tanca el 2018. 
Hi ha una nova convocatòria del concurs per a la 
gestió de la ràdio, que guanya «La cultura no val res» 
(hereva de l’Associació Calderina de Ràdio). Al 
capdavant, hi ha de nou Ferran Monterde.
   Els requisits establerts per al funcionament de 
l’emissora es basen en el manteniment, en part, del 
model anterior: emissió diària d’informatius i maga-
zine, a banda del repte de la dinamització. En 
paral·lel, Míriam Viaplana hi continua de forma 
oficial com a directora.
   Part del voluntariat actiu a finals dels noranta hi 
ha tornat, recuperant alguns dels mateixos progra-
mes. És el cas de «Patada al ventre», l’espai 
d’humor àcid que presenten Jordi Graví, Albert 
Sanmartí i Xavier Serra, junt amb altres col·labora-
dors. Fan entrevistes irreverents a personatges 
calderins d’actualitat, i és el que fulmina els índex 
d’audiència en qualsevol de les dues èpoques.

   En l’actual temporada, la del 2019-2020, Ràdio 
Caldes enfila el camí cap al 40è aniversari, amb mig 
centenar de persones vinculades que hi realitzen 36 
programes.
   Pel que fa als continguts informatius, estan en mans 
d’una periodista professional que edita els butlletins 
horaris i un informatiu. Continguts que es publiquen a 
través de les xarxes socials, a més de la web de la ràdio.
   Per resumir aquestes quatre dècades de Ràdio 
Caldes, la dificultat principal ha estat recollir amb 
exactitud noms i dates, donat que sovint parlem d’esta-
des fugaces o intermitents. La manca de documents 
escrits i d’un arxiu sonor tampoc no ha ajudat. Tenint 
en compte que la majoria de material de redacció de la 
ràdio el porten de casa els col·laboradors, aquesta 
mancança és ben comprensible.
   Tot plegat és un reflex de la consideració que han 
tingut els successius governs municipals envers la 
ràdio. Potser en part per desconeixement, no és vista 
com un mitjà informatiu de referència, sinó com un 
lloc on hi va la gent a distreure’s, i per tant mai s’hi 
han abocat pressupostos raonables per disposar de 
prou recursos materials i menys encara s’ha pensat en 
l’importància de comptar amb un arxiu sonor.
   Afortunadament, aquestes condicions s’han anat 
matisant, i sigui per una major consideració o bé per 
mantenir un canal gens menyspreable de difusió de 
l’acció de govern, la ràdio s’ha anat dotant de més 
recursos, malgrat que no els suficients per a que algú 
professional en pugui viure exclusivament. Sense 
oblidar tampoc que els avenços tecnològics fan més 
fàcils i rendibilitzen les emissions. Un exemple clar és 
la successiva modernització dels darrers vint anys, 
amb la compra d’un ordinador i un programa d’edició 
i emissió que permet emetre les 24 hores de forma 
automatitzada. 
   La ràdio a la carta a través d’internet té bona accep-
tació entre l’audiència, donat que els hàbits de consum 
radiofònic també han canviat.
   Llarga vida, doncs, a la ràdio amb professionals 
i amb gent que l’estimi!     
   

Juanjo Alfonso «Johnjoe Begood» 

   Als nou anys ja fa els primers enregistra-
ments com a locutor i Dj en un radiocasset. 
D’adolescent s’incorpora a Ràdio Caldes com a 
col·laborador al mític programa de hard rock 
«Un hora a l’infern», al costat de Jesús Martí-
nez (Angus), alhora que fa de tècnic en altres 
espais, fins que s’anima a editar-ne i presentar 
els seus propis. «Rock and Roll Radio» o 
«Black Box» en són alguns d’aquests inicis. 
Durant els anys noranta combina les tasques de 
locutor amb les de comercial de l’emissora. La 
veu de Juanjo Alfonso ha protagonitzat també 
l’«Obre’t d’orelles» i, en els darrers anys, «Con-
nexió eclèctica», produït des de Ràdio L’Esca-
la, emès també per Ràdio Caldes, i compartit a 
través de les xarxes socials. És el col·laborador 
de l’emissora local que porta més anys 
generant continguts de forma ininterrompuda.

«Johnjoe Begood» a l’estudi de Ràdio Caldes (Arxiu 
Ràdio Caldes)
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Estic molt content d’aquella època, de tot el que vam 
arribar a fer a nivell informatiu».
   El 1997 Xavi Castillo va decidir marxar per la 
impossibilitat de compaginar la tasca de director amb 
la feina com a periodista professional a TV3. El sou 
com a responsable de l’emissora no li donava per guan-
yar-se la vida. Ferran Monterde «Monter», conductor 
del programa «La música continua», li pren el relleu 
com a figura dinamitzadora, un paper que farà des de 
setembre de 1997 fins al gir professional definitiu que 
l’ajuntament dóna a la ràdio el 2002.
   El gran problema per a la consolidació d’equips 
professionals en mitjans com Ràdio Caldes han estat 
sempre les condicions laborals. A mitjans dels noranta, 
per exemple, les funcions tècniques eren remunerades 
de forma simbòlica (unes 5.000 pessetes mensuals) per 
tal d’establir un compromís mínim de responsabilitat i 
dotar de certa estabilitat el projecte radiofònic. 
   A l’etapa «Monter» hi ha dues millores tècniques 
significatives. El desembre de 1999 adquireixen una 
nova taula de so informatitzada, equipada amb els 
darrers avenços, que, arribat el cas, permetrà mantenir 
l’emissió ininterrompuda durant les 24 hores. Poc 
després habiliten un segon estudi, més petit, al Centre 
Cívic, on s’hi instal·la la taula de so antiga, cosa que 
agilitzarà les gravacions de programes.
   Inicialment, Monterde fa les tasques d’enllaç amb 
l’ajuntament, fins que aquest decideix que cal regula-
ritzar de nou les col·laboracions. Arran d’això, neix 
l’Associació Calderina de Ràdio, formada per prop 
d’una quarantena de persones. La programació és 
estable i continuada, a més de les emissions especials, 
com en les etapes anteriors. Hi ha butlletins informa-
tius diaris, a banda de l’informatiu setmanal, que passa 
a dir-se «La Notícia».
   L’any 2001 el govern local torna a fer un cop de 
timó respecte al model de l’emissora i proposa crear 
una sèrie de places professionalitzades, però les condi-
cions no convencen l’Associació Calderina de Ràdio, 
que és qui gestiona la programació. Amb el suport del 
director, fan una contraproposta que té l’objectiu de 

mantenir una plantilla professionalitzada de set perso-
nes. Les negociacions s’allargaran durant uns mesos. 
   Finalment, però, el 2002 l’ajuntament crea oficial-
ment només la plaça de director/a de Ràdio Caldes, 
càrrec que ocuparà Míriam Viaplana. «La riquesa de 
l’emissora es trobava en la gran quantitat de col·labo-
radors, que omplien de programació la graella de 
tarda, així que vaig pretendre la professionalització de 
la programació dels matins», explica.
   La productora local 3 i Acció (que aleshores ja 
aporta els continguts de TV Caldes) guanya el 
concurs públic per a la gestió de la programació de la 
ràdio, cosa que implica la finalització del conveni 
amb l’Associació Calderina de Ràdio, dotat amb 
30.000 euros anuals, que permetia el manteniment 
d’un tècnic de tarda.
   La nova etapa obre la programació als matins, amb 
un magazine i els informatius, que els cobreix la 
mateixa persona que ho fa per TV Caldes. Joves 
periodistes s’encarreguen no només de les edicions de 
contingut informatiu sinó també del magazine.
   «El Transcalderí» és el programa per excel·lència 
d’aquesta etapa, al capdavant del qual hi van passant 
diferents conductors. Algunes seccions obren la porta 
a col·laboradors voluntaris: Josep Gallart, amb una 
secció sobre internet (recordem que ja havia col·labo-
rat als inicis de l’emissora amb programes de jazz); 
Tomàs Mas, amb rutes per Catalunya; Joan Sala, amb 
l’espai del mercat; també l’equip de la biblioteca i la 
residència hi tenen una secció. A més, hi ha la infor-
mació de serveis, amb la policia local o el meteoròleg 
Domènec Crivillés, qui des de meitat dels anys setanta 
és un habitual dels mitjans calderins, com el Setmana-
ri Montbui i TV Caldes.
   A banda del Transcalderí, s’emet el programa 
d’esports, que juntament amb els butlletins horaris i 
un informatiu diari d’uns vint minuts configuren la 
graella de producció pròpia més estable.
   Som al 2006. La professionalització de la progra-
mació dels matins comporta la marxa del gruix de 
voluntariat que hi feia els seus propis programes a la 

tarda. La manca d’un tècnic remunerat hi té a veure. A 
la redacció hi ha tres professionals, però no formen 
part de la plantilla de l’ajuntament, ni tampoc de cap 
estructura paral·lela que s’encarregui de dinamitzar la 
ràdio. Hi treballen un temps sota el model de «presta-
ció simbòlica», en un moment en què el consum 
informatiu és molt més exigent i demana dedicació. 
Malgrat tot, també és una etapa de nous vincles entre el 
poble i l’emissora. Pel 25è aniversari es fan especials, 
entre els més recordats, les 25 hores de ràdio ininte-
rrompudes. Pel que fa a la programació estable, s’estre-
na «L’escola a la ràdio», el curs 2006-2007, a proposta 
d’una mestra de sisè de primària de l’escola Pia. De 
seguida s’hi sumen la Montbui i El Calderí, i el progra-
ma queda ben assentat a la graella. Tres estudiants dels 
que hi van participar conduirien després un programa 
d’esports. Un altre espai destacat és «Vivències», la 
tertúlia de gent gran conduïda per Esther Tàpies, feta 
en col·laboració amb la Residència Santa Susanna. Un 
espai encara en antena, amb conducció d’Anna Pineda.
   Míriam Viaplana recorda que el juny de 2008 no es 
va convocar el concurs per a la gestió de l’emissora, 
que «va quedar reduïda a la mínima expressió». El 
magazine matinal es va mantenir amb un tècnic; el 
conduïa ella amb col·laboracions. Es va buscar gent i 
entitats que volguessin fer programes de forma volun-
tària, com els ja esmentats. Es gravaven els dilluns per 
la tarda, i amb la incorporació d’un tècnic aficionat, les 
gravacions es van ampliar també als dimecres.
   L’octubre de 2010 es recuperen els informatius, 
amb el programa Infocaldes, que condueixen dues 
periodistes externes. Hi havia agenda, butlletins i 
tertúlia amb periodistes. També el Vivències estrena 
una tertúlia política. Aquest és l’any del 30è aniversa-
ri, que se celebra amb un programa en directe a la 
plaça de Can Rius.
   Míriam Viaplana recorda amb especial afecte 
l’homenatge que el 2012 li van fer a Joaquín José 
Martínez a Caldes, l’espanyol pres als Estats Units, 
qui durant molts anys va estar al corredor de la mort. 
Ràdio Caldes va fer un seguiment especial del seu cas 

arran de la creació d’una plataforma de suport a Sant 
Feliu de Codines.
   Un dels avenços tècnics amb major potencial arriba 
el 2014, amb l’estrena de la nova web www.radiocal-
des.cat, que permetrà l’emissió per internet, tant en 
directe com recuperant els podcasts. També es llencen 
les aplicacions per a Android i iPhone.
   El 2015 Ràdio Caldes celebra, de forma més aviat 
discreta, els seus 35 anys de vida. Amb tot, durant la 
Festa Major també es preparen actes especials de cert 
impacte a la vila, com un concert homenatge al Gato 
Pérez coincidint amb l’aniversari de la seva mort. 
També es fan entrevistes a alguns dels membres 
impulsors, com Rosa Llunell i Siscu Bartomeus.
   El juliol de 2016 hi ha un nou canvi de model a 
l’emissora. L’ajuntament decideix externalitzar els 
continguts i les tres persones que es mantenien a la 
redacció pleguen cansades de la situació de precarietat 
professional i l’estancament del projecte. Hi hauran 
passat Dàmaris Moreno, Conxi Sánchez Oriol Souto, 
Jaume Mas, Kilian Cátedra (amb les transmissions 
dels partits d’hoquei), entre d’altres.
   Finalment, l’etapa del Transcalderí es tanca el 2018. 
Hi ha una nova convocatòria del concurs per a la 
gestió de la ràdio, que guanya «La cultura no val res» 
(hereva de l’Associació Calderina de Ràdio). Al 
capdavant, hi ha de nou Ferran Monterde.
   Els requisits establerts per al funcionament de 
l’emissora es basen en el manteniment, en part, del 
model anterior: emissió diària d’informatius i maga-
zine, a banda del repte de la dinamització. En 
paral·lel, Míriam Viaplana hi continua de forma 
oficial com a directora.
   Part del voluntariat actiu a finals dels noranta hi 
ha tornat, recuperant alguns dels mateixos progra-
mes. És el cas de «Patada al ventre», l’espai 
d’humor àcid que presenten Jordi Graví, Albert 
Sanmartí i Xavier Serra, junt amb altres col·labora-
dors. Fan entrevistes irreverents a personatges 
calderins d’actualitat, i és el que fulmina els índex 
d’audiència en qualsevol de les dues èpoques.

   En l’actual temporada, la del 2019-2020, Ràdio 
Caldes enfila el camí cap al 40è aniversari, amb mig 
centenar de persones vinculades que hi realitzen 36 
programes.
   Pel que fa als continguts informatius, estan en mans 
d’una periodista professional que edita els butlletins 
horaris i un informatiu. Continguts que es publiquen a 
través de les xarxes socials, a més de la web de la ràdio.
   Per resumir aquestes quatre dècades de Ràdio 
Caldes, la dificultat principal ha estat recollir amb 
exactitud noms i dates, donat que sovint parlem d’esta-
des fugaces o intermitents. La manca de documents 
escrits i d’un arxiu sonor tampoc no ha ajudat. Tenint 
en compte que la majoria de material de redacció de la 
ràdio el porten de casa els col·laboradors, aquesta 
mancança és ben comprensible.
   Tot plegat és un reflex de la consideració que han 
tingut els successius governs municipals envers la 
ràdio. Potser en part per desconeixement, no és vista 
com un mitjà informatiu de referència, sinó com un 
lloc on hi va la gent a distreure’s, i per tant mai s’hi 
han abocat pressupostos raonables per disposar de 
prou recursos materials i menys encara s’ha pensat en 
l’importància de comptar amb un arxiu sonor.
   Afortunadament, aquestes condicions s’han anat 
matisant, i sigui per una major consideració o bé per 
mantenir un canal gens menyspreable de difusió de 
l’acció de govern, la ràdio s’ha anat dotant de més 
recursos, malgrat que no els suficients per a que algú 
professional en pugui viure exclusivament. Sense 
oblidar tampoc que els avenços tecnològics fan més 
fàcils i rendibilitzen les emissions. Un exemple clar és 
la successiva modernització dels darrers vint anys, 
amb la compra d’un ordinador i un programa d’edició 
i emissió que permet emetre les 24 hores de forma 
automatitzada. 
   La ràdio a la carta a través d’internet té bona accep-
tació entre l’audiència, donat que els hàbits de consum 
radiofònic també han canviat.
   Llarga vida, doncs, a la ràdio amb professionals 
i amb gent que l’estimi!     
   

El Montbui ha informat sempre de les novetats a la ràdio (AMCMO)

Foto institucional amb membres de l'equip voluntari de Ràdio 
Caldes l'any 1996 (Arxiu Ràdio Caldes) 
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Estic molt content d’aquella època, de tot el que vam 
arribar a fer a nivell informatiu».
   El 1997 Xavi Castillo va decidir marxar per la 
impossibilitat de compaginar la tasca de director amb 
la feina com a periodista professional a TV3. El sou 
com a responsable de l’emissora no li donava per guan-
yar-se la vida. Ferran Monterde «Monter», conductor 
del programa «La música continua», li pren el relleu 
com a figura dinamitzadora, un paper que farà des de 
setembre de 1997 fins al gir professional definitiu que 
l’ajuntament dóna a la ràdio el 2002.
   El gran problema per a la consolidació d’equips 
professionals en mitjans com Ràdio Caldes han estat 
sempre les condicions laborals. A mitjans dels noranta, 
per exemple, les funcions tècniques eren remunerades 
de forma simbòlica (unes 5.000 pessetes mensuals) per 
tal d’establir un compromís mínim de responsabilitat i 
dotar de certa estabilitat el projecte radiofònic. 
   A l’etapa «Monter» hi ha dues millores tècniques 
significatives. El desembre de 1999 adquireixen una 
nova taula de so informatitzada, equipada amb els 
darrers avenços, que, arribat el cas, permetrà mantenir 
l’emissió ininterrompuda durant les 24 hores. Poc 
després habiliten un segon estudi, més petit, al Centre 
Cívic, on s’hi instal·la la taula de so antiga, cosa que 
agilitzarà les gravacions de programes.
   Inicialment, Monterde fa les tasques d’enllaç amb 
l’ajuntament, fins que aquest decideix que cal regula-
ritzar de nou les col·laboracions. Arran d’això, neix 
l’Associació Calderina de Ràdio, formada per prop 
d’una quarantena de persones. La programació és 
estable i continuada, a més de les emissions especials, 
com en les etapes anteriors. Hi ha butlletins informa-
tius diaris, a banda de l’informatiu setmanal, que passa 
a dir-se «La Notícia».
   L’any 2001 el govern local torna a fer un cop de 
timó respecte al model de l’emissora i proposa crear 
una sèrie de places professionalitzades, però les condi-
cions no convencen l’Associació Calderina de Ràdio, 
que és qui gestiona la programació. Amb el suport del 
director, fan una contraproposta que té l’objectiu de 

mantenir una plantilla professionalitzada de set perso-
nes. Les negociacions s’allargaran durant uns mesos. 
   Finalment, però, el 2002 l’ajuntament crea oficial-
ment només la plaça de director/a de Ràdio Caldes, 
càrrec que ocuparà Míriam Viaplana. «La riquesa de 
l’emissora es trobava en la gran quantitat de col·labo-
radors, que omplien de programació la graella de 
tarda, així que vaig pretendre la professionalització de 
la programació dels matins», explica.
   La productora local 3 i Acció (que aleshores ja 
aporta els continguts de TV Caldes) guanya el 
concurs públic per a la gestió de la programació de la 
ràdio, cosa que implica la finalització del conveni 
amb l’Associació Calderina de Ràdio, dotat amb 
30.000 euros anuals, que permetia el manteniment 
d’un tècnic de tarda.
   La nova etapa obre la programació als matins, amb 
un magazine i els informatius, que els cobreix la 
mateixa persona que ho fa per TV Caldes. Joves 
periodistes s’encarreguen no només de les edicions de 
contingut informatiu sinó també del magazine.
   «El Transcalderí» és el programa per excel·lència 
d’aquesta etapa, al capdavant del qual hi van passant 
diferents conductors. Algunes seccions obren la porta 
a col·laboradors voluntaris: Josep Gallart, amb una 
secció sobre internet (recordem que ja havia col·labo-
rat als inicis de l’emissora amb programes de jazz); 
Tomàs Mas, amb rutes per Catalunya; Joan Sala, amb 
l’espai del mercat; també l’equip de la biblioteca i la 
residència hi tenen una secció. A més, hi ha la infor-
mació de serveis, amb la policia local o el meteoròleg 
Domènec Crivillés, qui des de meitat dels anys setanta 
és un habitual dels mitjans calderins, com el Setmana-
ri Montbui i TV Caldes.
   A banda del Transcalderí, s’emet el programa 
d’esports, que juntament amb els butlletins horaris i 
un informatiu diari d’uns vint minuts configuren la 
graella de producció pròpia més estable.
   Som al 2006. La professionalització de la progra-
mació dels matins comporta la marxa del gruix de 
voluntariat que hi feia els seus propis programes a la 

tarda. La manca d’un tècnic remunerat hi té a veure. A 
la redacció hi ha tres professionals, però no formen 
part de la plantilla de l’ajuntament, ni tampoc de cap 
estructura paral·lela que s’encarregui de dinamitzar la 
ràdio. Hi treballen un temps sota el model de «presta-
ció simbòlica», en un moment en què el consum 
informatiu és molt més exigent i demana dedicació. 
Malgrat tot, també és una etapa de nous vincles entre el 
poble i l’emissora. Pel 25è aniversari es fan especials, 
entre els més recordats, les 25 hores de ràdio ininte-
rrompudes. Pel que fa a la programació estable, s’estre-
na «L’escola a la ràdio», el curs 2006-2007, a proposta 
d’una mestra de sisè de primària de l’escola Pia. De 
seguida s’hi sumen la Montbui i El Calderí, i el progra-
ma queda ben assentat a la graella. Tres estudiants dels 
que hi van participar conduirien després un programa 
d’esports. Un altre espai destacat és «Vivències», la 
tertúlia de gent gran conduïda per Esther Tàpies, feta 
en col·laboració amb la Residència Santa Susanna. Un 
espai encara en antena, amb conducció d’Anna Pineda.
   Míriam Viaplana recorda que el juny de 2008 no es 
va convocar el concurs per a la gestió de l’emissora, 
que «va quedar reduïda a la mínima expressió». El 
magazine matinal es va mantenir amb un tècnic; el 
conduïa ella amb col·laboracions. Es va buscar gent i 
entitats que volguessin fer programes de forma volun-
tària, com els ja esmentats. Es gravaven els dilluns per 
la tarda, i amb la incorporació d’un tècnic aficionat, les 
gravacions es van ampliar també als dimecres.
   L’octubre de 2010 es recuperen els informatius, 
amb el programa Infocaldes, que condueixen dues 
periodistes externes. Hi havia agenda, butlletins i 
tertúlia amb periodistes. També el Vivències estrena 
una tertúlia política. Aquest és l’any del 30è aniversa-
ri, que se celebra amb un programa en directe a la 
plaça de Can Rius.
   Míriam Viaplana recorda amb especial afecte 
l’homenatge que el 2012 li van fer a Joaquín José 
Martínez a Caldes, l’espanyol pres als Estats Units, 
qui durant molts anys va estar al corredor de la mort. 
Ràdio Caldes va fer un seguiment especial del seu cas 

arran de la creació d’una plataforma de suport a Sant 
Feliu de Codines.
   Un dels avenços tècnics amb major potencial arriba 
el 2014, amb l’estrena de la nova web www.radiocal-
des.cat, que permetrà l’emissió per internet, tant en 
directe com recuperant els podcasts. També es llencen 
les aplicacions per a Android i iPhone.
   El 2015 Ràdio Caldes celebra, de forma més aviat 
discreta, els seus 35 anys de vida. Amb tot, durant la 
Festa Major també es preparen actes especials de cert 
impacte a la vila, com un concert homenatge al Gato 
Pérez coincidint amb l’aniversari de la seva mort. 
També es fan entrevistes a alguns dels membres 
impulsors, com Rosa Llunell i Siscu Bartomeus.
   El juliol de 2016 hi ha un nou canvi de model a 
l’emissora. L’ajuntament decideix externalitzar els 
continguts i les tres persones que es mantenien a la 
redacció pleguen cansades de la situació de precarietat 
professional i l’estancament del projecte. Hi hauran 
passat Dàmaris Moreno, Conxi Sánchez Oriol Souto, 
Jaume Mas, Kilian Cátedra (amb les transmissions 
dels partits d’hoquei), entre d’altres.
   Finalment, l’etapa del Transcalderí es tanca el 2018. 
Hi ha una nova convocatòria del concurs per a la 
gestió de la ràdio, que guanya «La cultura no val res» 
(hereva de l’Associació Calderina de Ràdio). Al 
capdavant, hi ha de nou Ferran Monterde.
   Els requisits establerts per al funcionament de 
l’emissora es basen en el manteniment, en part, del 
model anterior: emissió diària d’informatius i maga-
zine, a banda del repte de la dinamització. En 
paral·lel, Míriam Viaplana hi continua de forma 
oficial com a directora.
   Part del voluntariat actiu a finals dels noranta hi 
ha tornat, recuperant alguns dels mateixos progra-
mes. És el cas de «Patada al ventre», l’espai 
d’humor àcid que presenten Jordi Graví, Albert 
Sanmartí i Xavier Serra, junt amb altres col·labora-
dors. Fan entrevistes irreverents a personatges 
calderins d’actualitat, i és el que fulmina els índex 
d’audiència en qualsevol de les dues èpoques.

   En l’actual temporada, la del 2019-2020, Ràdio 
Caldes enfila el camí cap al 40è aniversari, amb mig 
centenar de persones vinculades que hi realitzen 36 
programes.
   Pel que fa als continguts informatius, estan en mans 
d’una periodista professional que edita els butlletins 
horaris i un informatiu. Continguts que es publiquen a 
través de les xarxes socials, a més de la web de la ràdio.
   Per resumir aquestes quatre dècades de Ràdio 
Caldes, la dificultat principal ha estat recollir amb 
exactitud noms i dates, donat que sovint parlem d’esta-
des fugaces o intermitents. La manca de documents 
escrits i d’un arxiu sonor tampoc no ha ajudat. Tenint 
en compte que la majoria de material de redacció de la 
ràdio el porten de casa els col·laboradors, aquesta 
mancança és ben comprensible.
   Tot plegat és un reflex de la consideració que han 
tingut els successius governs municipals envers la 
ràdio. Potser en part per desconeixement, no és vista 
com un mitjà informatiu de referència, sinó com un 
lloc on hi va la gent a distreure’s, i per tant mai s’hi 
han abocat pressupostos raonables per disposar de 
prou recursos materials i menys encara s’ha pensat en 
l’importància de comptar amb un arxiu sonor.
   Afortunadament, aquestes condicions s’han anat 
matisant, i sigui per una major consideració o bé per 
mantenir un canal gens menyspreable de difusió de 
l’acció de govern, la ràdio s’ha anat dotant de més 
recursos, malgrat que no els suficients per a que algú 
professional en pugui viure exclusivament. Sense 
oblidar tampoc que els avenços tecnològics fan més 
fàcils i rendibilitzen les emissions. Un exemple clar és 
la successiva modernització dels darrers vint anys, 
amb la compra d’un ordinador i un programa d’edició 
i emissió que permet emetre les 24 hores de forma 
automatitzada. 
   La ràdio a la carta a través d’internet té bona accep-
tació entre l’audiència, donat que els hàbits de consum 
radiofònic també han canviat.
   Llarga vida, doncs, a la ràdio amb professionals 
i amb gent que l’estimi!     
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Estic molt content d’aquella època, de tot el que vam 
arribar a fer a nivell informatiu».
   El 1997 Xavi Castillo va decidir marxar per la 
impossibilitat de compaginar la tasca de director amb 
la feina com a periodista professional a TV3. El sou 
com a responsable de l’emissora no li donava per guan-
yar-se la vida. Ferran Monterde «Monter», conductor 
del programa «La música continua», li pren el relleu 
com a figura dinamitzadora, un paper que farà des de 
setembre de 1997 fins al gir professional definitiu que 
l’ajuntament dóna a la ràdio el 2002.
   El gran problema per a la consolidació d’equips 
professionals en mitjans com Ràdio Caldes han estat 
sempre les condicions laborals. A mitjans dels noranta, 
per exemple, les funcions tècniques eren remunerades 
de forma simbòlica (unes 5.000 pessetes mensuals) per 
tal d’establir un compromís mínim de responsabilitat i 
dotar de certa estabilitat el projecte radiofònic. 
   A l’etapa «Monter» hi ha dues millores tècniques 
significatives. El desembre de 1999 adquireixen una 
nova taula de so informatitzada, equipada amb els 
darrers avenços, que, arribat el cas, permetrà mantenir 
l’emissió ininterrompuda durant les 24 hores. Poc 
després habiliten un segon estudi, més petit, al Centre 
Cívic, on s’hi instal·la la taula de so antiga, cosa que 
agilitzarà les gravacions de programes.
   Inicialment, Monterde fa les tasques d’enllaç amb 
l’ajuntament, fins que aquest decideix que cal regula-
ritzar de nou les col·laboracions. Arran d’això, neix 
l’Associació Calderina de Ràdio, formada per prop 
d’una quarantena de persones. La programació és 
estable i continuada, a més de les emissions especials, 
com en les etapes anteriors. Hi ha butlletins informa-
tius diaris, a banda de l’informatiu setmanal, que passa 
a dir-se «La Notícia».
   L’any 2001 el govern local torna a fer un cop de 
timó respecte al model de l’emissora i proposa crear 
una sèrie de places professionalitzades, però les condi-
cions no convencen l’Associació Calderina de Ràdio, 
que és qui gestiona la programació. Amb el suport del 
director, fan una contraproposta que té l’objectiu de 

mantenir una plantilla professionalitzada de set perso-
nes. Les negociacions s’allargaran durant uns mesos. 
   Finalment, però, el 2002 l’ajuntament crea oficial-
ment només la plaça de director/a de Ràdio Caldes, 
càrrec que ocuparà Míriam Viaplana. «La riquesa de 
l’emissora es trobava en la gran quantitat de col·labo-
radors, que omplien de programació la graella de 
tarda, així que vaig pretendre la professionalització de 
la programació dels matins», explica.
   La productora local 3 i Acció (que aleshores ja 
aporta els continguts de TV Caldes) guanya el 
concurs públic per a la gestió de la programació de la 
ràdio, cosa que implica la finalització del conveni 
amb l’Associació Calderina de Ràdio, dotat amb 
30.000 euros anuals, que permetia el manteniment 
d’un tècnic de tarda.
   La nova etapa obre la programació als matins, amb 
un magazine i els informatius, que els cobreix la 
mateixa persona que ho fa per TV Caldes. Joves 
periodistes s’encarreguen no només de les edicions de 
contingut informatiu sinó també del magazine.
   «El Transcalderí» és el programa per excel·lència 
d’aquesta etapa, al capdavant del qual hi van passant 
diferents conductors. Algunes seccions obren la porta 
a col·laboradors voluntaris: Josep Gallart, amb una 
secció sobre internet (recordem que ja havia col·labo-
rat als inicis de l’emissora amb programes de jazz); 
Tomàs Mas, amb rutes per Catalunya; Joan Sala, amb 
l’espai del mercat; també l’equip de la biblioteca i la 
residència hi tenen una secció. A més, hi ha la infor-
mació de serveis, amb la policia local o el meteoròleg 
Domènec Crivillés, qui des de meitat dels anys setanta 
és un habitual dels mitjans calderins, com el Setmana-
ri Montbui i TV Caldes.
   A banda del Transcalderí, s’emet el programa 
d’esports, que juntament amb els butlletins horaris i 
un informatiu diari d’uns vint minuts configuren la 
graella de producció pròpia més estable.
   Som al 2006. La professionalització de la progra-
mació dels matins comporta la marxa del gruix de 
voluntariat que hi feia els seus propis programes a la 

tarda. La manca d’un tècnic remunerat hi té a veure. A 
la redacció hi ha tres professionals, però no formen 
part de la plantilla de l’ajuntament, ni tampoc de cap 
estructura paral·lela que s’encarregui de dinamitzar la 
ràdio. Hi treballen un temps sota el model de «presta-
ció simbòlica», en un moment en què el consum 
informatiu és molt més exigent i demana dedicació. 
Malgrat tot, també és una etapa de nous vincles entre el 
poble i l’emissora. Pel 25è aniversari es fan especials, 
entre els més recordats, les 25 hores de ràdio ininte-
rrompudes. Pel que fa a la programació estable, s’estre-
na «L’escola a la ràdio», el curs 2006-2007, a proposta 
d’una mestra de sisè de primària de l’escola Pia. De 
seguida s’hi sumen la Montbui i El Calderí, i el progra-
ma queda ben assentat a la graella. Tres estudiants dels 
que hi van participar conduirien després un programa 
d’esports. Un altre espai destacat és «Vivències», la 
tertúlia de gent gran conduïda per Esther Tàpies, feta 
en col·laboració amb la Residència Santa Susanna. Un 
espai encara en antena, amb conducció d’Anna Pineda.
   Míriam Viaplana recorda que el juny de 2008 no es 
va convocar el concurs per a la gestió de l’emissora, 
que «va quedar reduïda a la mínima expressió». El 
magazine matinal es va mantenir amb un tècnic; el 
conduïa ella amb col·laboracions. Es va buscar gent i 
entitats que volguessin fer programes de forma volun-
tària, com els ja esmentats. Es gravaven els dilluns per 
la tarda, i amb la incorporació d’un tècnic aficionat, les 
gravacions es van ampliar també als dimecres.
   L’octubre de 2010 es recuperen els informatius, 
amb el programa Infocaldes, que condueixen dues 
periodistes externes. Hi havia agenda, butlletins i 
tertúlia amb periodistes. També el Vivències estrena 
una tertúlia política. Aquest és l’any del 30è aniversa-
ri, que se celebra amb un programa en directe a la 
plaça de Can Rius.
   Míriam Viaplana recorda amb especial afecte 
l’homenatge que el 2012 li van fer a Joaquín José 
Martínez a Caldes, l’espanyol pres als Estats Units, 
qui durant molts anys va estar al corredor de la mort. 
Ràdio Caldes va fer un seguiment especial del seu cas 

arran de la creació d’una plataforma de suport a Sant 
Feliu de Codines.
   Un dels avenços tècnics amb major potencial arriba 
el 2014, amb l’estrena de la nova web www.radiocal-
des.cat, que permetrà l’emissió per internet, tant en 
directe com recuperant els podcasts. També es llencen 
les aplicacions per a Android i iPhone.
   El 2015 Ràdio Caldes celebra, de forma més aviat 
discreta, els seus 35 anys de vida. Amb tot, durant la 
Festa Major també es preparen actes especials de cert 
impacte a la vila, com un concert homenatge al Gato 
Pérez coincidint amb l’aniversari de la seva mort. 
També es fan entrevistes a alguns dels membres 
impulsors, com Rosa Llunell i Siscu Bartomeus.
   El juliol de 2016 hi ha un nou canvi de model a 
l’emissora. L’ajuntament decideix externalitzar els 
continguts i les tres persones que es mantenien a la 
redacció pleguen cansades de la situació de precarietat 
professional i l’estancament del projecte. Hi hauran 
passat Dàmaris Moreno, Conxi Sánchez Oriol Souto, 
Jaume Mas, Kilian Cátedra (amb les transmissions 
dels partits d’hoquei), entre d’altres.
   Finalment, l’etapa del Transcalderí es tanca el 2018. 
Hi ha una nova convocatòria del concurs per a la 
gestió de la ràdio, que guanya «La cultura no val res» 
(hereva de l’Associació Calderina de Ràdio). Al 
capdavant, hi ha de nou Ferran Monterde.
   Els requisits establerts per al funcionament de 
l’emissora es basen en el manteniment, en part, del 
model anterior: emissió diària d’informatius i maga-
zine, a banda del repte de la dinamització. En 
paral·lel, Míriam Viaplana hi continua de forma 
oficial com a directora.
   Part del voluntariat actiu a finals dels noranta hi 
ha tornat, recuperant alguns dels mateixos progra-
mes. És el cas de «Patada al ventre», l’espai 
d’humor àcid que presenten Jordi Graví, Albert 
Sanmartí i Xavier Serra, junt amb altres col·labora-
dors. Fan entrevistes irreverents a personatges 
calderins d’actualitat, i és el que fulmina els índex 
d’audiència en qualsevol de les dues èpoques.

   En l’actual temporada, la del 2019-2020, Ràdio 
Caldes enfila el camí cap al 40è aniversari, amb mig 
centenar de persones vinculades que hi realitzen 36 
programes.
   Pel que fa als continguts informatius, estan en mans 
d’una periodista professional que edita els butlletins 
horaris i un informatiu. Continguts que es publiquen a 
través de les xarxes socials, a més de la web de la ràdio.
   Per resumir aquestes quatre dècades de Ràdio 
Caldes, la dificultat principal ha estat recollir amb 
exactitud noms i dates, donat que sovint parlem d’esta-
des fugaces o intermitents. La manca de documents 
escrits i d’un arxiu sonor tampoc no ha ajudat. Tenint 
en compte que la majoria de material de redacció de la 
ràdio el porten de casa els col·laboradors, aquesta 
mancança és ben comprensible.
   Tot plegat és un reflex de la consideració que han 
tingut els successius governs municipals envers la 
ràdio. Potser en part per desconeixement, no és vista 
com un mitjà informatiu de referència, sinó com un 
lloc on hi va la gent a distreure’s, i per tant mai s’hi 
han abocat pressupostos raonables per disposar de 
prou recursos materials i menys encara s’ha pensat en 
l’importància de comptar amb un arxiu sonor.
   Afortunadament, aquestes condicions s’han anat 
matisant, i sigui per una major consideració o bé per 
mantenir un canal gens menyspreable de difusió de 
l’acció de govern, la ràdio s’ha anat dotant de més 
recursos, malgrat que no els suficients per a que algú 
professional en pugui viure exclusivament. Sense 
oblidar tampoc que els avenços tecnològics fan més 
fàcils i rendibilitzen les emissions. Un exemple clar és 
la successiva modernització dels darrers vint anys, 
amb la compra d’un ordinador i un programa d’edició 
i emissió que permet emetre les 24 hores de forma 
automatitzada. 
   La ràdio a la carta a través d’internet té bona accep-
tació entre l’audiència, donat que els hàbits de consum 
radiofònic també han canviat.
   Llarga vida, doncs, a la ràdio amb professionals 
i amb gent que l’estimi!     
   

L'equip de Patada el 1998 i vint anys despŕes. Com ells dirien, 
un «20 years challenge» (Arxiu Ràdio Caldes)

Imatge de grup dels col·laboradors més estables l'any 2015: Oriol 
Souto, Toni Escañuela, Domènec Crivillés, Raquel Puig, Míriam 
Viaplana i Conxi Sánchez (Foto: premsa Ajuntament)
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Les escales del Centre Cívic. Un lloc simbòlic per a les fotos de grup. A la imatge de l'esquerra, el grup de col·laboradors l'any 1996. 
A la dreta, part de l'equip de la temporada 2018-2019 (Arxiu Ràdio Caldes)
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TV Caldes (1984, 1987, 1990 – 2014)

   La primera televisió local a Catalunya, TV Carde-
deu, va començar les seves emissions l’any 1983, 
donant pas a un procés efervescent pel nou model de 
televisió de proximitat al qual Caldes es va apuntar de 
seguida. Siscu Bartomeus i Joan Serrat posen en marxa 
l’experiment coincidint amb la Festa Major de 1984.
   Engresquen un grup de joves ja implicats en 
altres mitjans, com Jaume O. Ramoneda, Pere Prat, 
Mª Mercè Banyuls i Pere Cots, entre d’altres, alguns 
dels quals ja havien estat entre els impulsors de 
Ràdio Caldes.
   Bartomeus, qui literalment havia engegat la ràdio 
calderina, explica que amb aquesta primera presa de 
contacte havien fet «ràdio en tele».
   El tastet va ser positiu, així que el que es coneix 
més endavant com TV Caldes s’instal·la al carrer 
Migdia, amb pocs mitjans però de qualitat, que 
compren ells mateixos. L’any 1987 hi tornen per 
emetre durant la Fira Agrícola i Ramadera, i per fer el 
seguiment de la campanya de les eleccions munici-
pals, que inclou l’organització d’algun debat.
   Novament van ser emissions esporàdiques, un 
tastet, però, més ampli que l’anterior, que va convén-
cer els promotors que a Caldes hi havia espai per 
desenvolupar un projecte televisiu estable. Així, el 
1989 es traslladen a l’antic edifici de La Farinera, al 
carrer Rector Alemany, i s’hi posen per estar preparats 
un any més tard, coincidint amb Festa Major.
   A partir d’aquí inicien les emissions regulars, en 
principi només els diumenges. La temporada 1992-93 
el dia d’emissió és els dimecres, amb programació al 
vespre que es repon els dissabtes a la tarda: «Tertúlies 
a la Residència», en col·laboració amb la Residència 
Santa Susanna; «Flash de pau», espai que combina la 
religió i la música; «Jazz Sessions», que segueix el 
circuit jazzístic del Centre Democràtic i Progressista; 
«Ni ordre ni koncert», música hardcore i punk; «Notí-

cies al 54», l’informatiu setmanal; i un debat d’actuali-
tat l’últim dimecres de cada mes conformen l’eclèctica 
oferta televisiva del moment.
   Les millores tècniques i la incorporació progressi-
va de col·laboradors permet ampliar els dies d’emissió, 
fins cobrir la setmana completa, amb l’objectiu a 
l’horitzó de fer televisió professional.
   De la primera etapa, el buc insígnia és el programa 
informatiu que condueix un equip ben jove format per 
Emma Pineda, Mònica Fernández (esports) i Domè-

Tot Caldes es feia ressò de la primera emissió el 1984 (AMCMO)



137

nech Crivillés, l’home del temps. Pels carrers es fa 
habitual veure el càmera Albert Través.
   «Tenia 22 anys quan em vaig convertir en “la nena 
de la tele”», recorda Emma Pineda. «Érem un equip de 
nens i nenes, a punt d’entrar en l’edat adulta, que 
descobríem el periodisme local des d’aquelles velles 
instal·lacions de La Farinera, amb les quals encara hi 
somio de vegades. Hi varen desfilar molts rostres 
davant i darrera les càmeres durant aquells anys. Jo 
recordo amb enorme tendresa les nits que passàvem 
construint informatius fins altes hores de la matinada, 
alimentats amb “bocates” del Winner, amb l’Albert 
Través i la Mònica Fernández. Va ser l’inici d’una 
amistat infinita entre nosaltres i també l’inici d’un 
lligam amb la informació local que va marcar profun-
dament les nostres vides. Al Joan Serrat i al Siscu 
Bartomeus els hem d’agrair moltes coses, però sobre-
tot aquesta lluita insensata que van mantenir durant 
dècades per fer possible TV Caldes».
   Així, a aquest primer equip, que s’hi estarà força 
anys, el seguiran altres periodistes professionals, com 
Anna Entraigas, Sira Riera, Susana Aguilera, David 
Baret o Núria Carné.
   Altres programes que marcaran època són el 
«Caldes culé», «pioner entre els debats futbolístics»,
  

Domènec Crivillés

   Professor de l’Escola d’Agricultura Torre 
Marimon, s’especialitza ben aviat en l’obser-
vació meteorològica, assumint la responsabi-
litat de l’observatori de la granja escola, que ja 
havia instal·lat Eduard Fontserè. Amb la 
popularització als mitjans de l’espai meteo-
rològic, fa d’enllaç entre el Servei Meteorolò-
gic de Catalunya i l’Observatorio Nacional de 
Meteorología. Fruit d’això, inicia les seves 
cròniques per al Setmanari Montbui el 1979, 
amb taules i anàlisi de les dades. Poc després, 
col·labora amb Ràdio Caldes, on també hi fa 
un petit espai lligat a les tècniques agrícoles, i, 
més tard, amb TV Caldes, on es fa popular 
amb les prediccions en mapes de diferents 
formats i les dites relacionades amb el clima i 
la pagesia. Encara avui col·labora de forma 
esporàdica amb Ràdio Caldes.

Emma Pineda entrevista l'alcalde Bonora durant la Fira de 
Caldes (Fons Guillem Ayora, AMCMO)

El meteoròleg Domènec Crivillés a l'observatori de la 
Torre Marimon a finals dels 90 (Arxiu Montbui)
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apunta Joan Serrat, que conduïa Jaume Coll; i 
«Abrakandini», on el màgic local Kandini va estrenar 
complexos números d’escapisme i va entrevistar 
col·legues consagrats com el popular Juan Tamariz, 
entre d’altres. La graella també compta amb reportat-
ges, entrevistes, emissions especials i, evidentment, 
els Plens municipals, que assoleixen un gran segui-
ment al municipi.
   Serrat i Bartomeus expliquen que l’activitat televi-
siva, especialment els debats polítics, creen una 
complicitat amb la ciutadania, però també són un punt 
d’atenció per part dels partits polítics, que tenen 
interès a fer arribar el seu missatge: «Quan hi havia 
debats, desembarcaven els equips d’assessors de 
cada polític i ocupaven un camerino extra. Així ens 
vam anar adonant de la progressiva professionalitza-
ció de la política».
 

   Aquest fet els porta alguna tibantor ja que, segons 
diuen, en ocassions percebien un excessiu tutelatge. 
«Alguns polítics es pensaven que la tele era pública, 
que era seva», recorden. En canvi, quan la tele «feia 
carrer», és a dir, quan donava cobertura a actes 
tradicionals molt arrelats, com el ball de plaça per Sant 
Antoni, les fires o les inauguracions de grans esdeveni-
ments, notaven l’afecte i el suport (a vegades acompan-
yat d’alguna crítica o demanda) de la gent del poble. Els 
fundadors de TV Caldes conserven imatges que han 
quedat per sempre a la retina de diferents generacions 
calderines: l’arribada de la Godra, la posada en marxa 
d’equipaments com el CAP o la biblioteca, el nou edifici 
de l’ajuntament, etc. Recorden que, fins i tot, l’any 1991 
van emetre un partit de voleibol entre les seleccions 
d’Espanya i Cuba o un espectacle de la Cubana per 
Festa Major. «Vam demostrar que amb pocs recursos es 
podia fer tele de qualitat», reivindiquen.
   Cal recordar que tot aquest procés de creixement es 
produïa en un context d’al·legalitat semblant al que 
afectava les ràdios locals.
   Per fer sostenible el creixement del mitjà, sobretot 
l’evolució tècnica, que era molt costosa, van recórrer a 
la publicitat, i el teixit comercial va respondre. Amb 
una producció d’anuncis pròpia, van arribar a aconse-
guir una bossa d’una quarantena de clients, que veien 
en la tele local un mitjà novedós, de casa, potent i 
positiu per a la seva projecció, i a més contribuïen a la 
seva consolidació.
   El projecte avança durant tota la dècada dels noran-
ta, amb un equip humà que es va renovant i fent també 
d’escola de periodisme gràcies al conveni amb la 
Universitat Autònoma de Barcelona perquè els 
estudiants hi facin les pràctiques de la carrera. Siscu 
Bartomeus explica que aquesta relació va ser fructífera 
ja que hi convivien dues formes de fer televisió: l’ama-
teurisme i la professionalitat. TV Caldes va ser, desta-
ca, «un punt de trobada».
   En paral·lel, amb la vista posada en una professiona-
lització cada cop més propera que permetés remunerar
el personal, els socis impulsors van crear la productora 

Moment d'un debat electoral a TV Caldes (Fons Guillem Ayora, 
AMCMO)
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3 i Acció, a través de la qual oferien serveis externs que 
aportaven finançament a la tele.
   L’adaptació a les innovacions tecnològiques és 
constant. Així, dels inicis amb càmera pròpia, botone-
res manuals i un mapa de xapa per al meteoròleg, 
passen a adquirir equips que, tot i que domèstics, són 
d’alta prestació. «Ens vam moure molt per conèixer 
altres televisions i vam invertir-hi molts diners en 
equips», assenyalen Serrat i Bartomeus, que riuen en 
recordar el capítol que els va portar a Andorra a 
comprar quatre càmeres High 8 «de contraban».
   L’any 2000 TV Caldes ja ha assolit la maduresa 
necessària per fer la passa definitiva. Els darrers anys 
ha participat en la producció de programes cooperatius 
amb altres canals locals de la comarca, amb el suport 
del Consell Comarcal, com «A dues bandes» i «Versió 
original/Vallès Oriental», i decideixen portar a terme 
la professionalització. Fan una forta inversió en un nou 
local a la Llana, on hi treballen amb càmeres robotitza-
des i focus adaptats al nou plató, i plantegen un conveni 
de col·laboració amb l’ajuntament per un import de 
quinze milions de pessetes anuals.
   El període de negociació s’allarga, i es tensa fins al 
punt que el febrer de 2000 TV Caldes suspén l’emissió 
de forma provisional perquè «se’ns han acabat els 
diners», expliquen al Setmanari Montbui, mentre 
esperen la subvenció d’urgència de dos milions aprova-
da pel govern municipal. Els diners arribaran el mes 
següent, i les emissions es reprenen, mentre que el 
conveni definitiu el signen el novembre de 2000 per un 
import d’onze milions anuals.
   L’acord entre consistori i Promocions audiovisuals
3 i Acció contempla l’enregistrament i emissió dels 
plens, l’enregistrament dels actes municipals per a la 
creació d’un arxiu videogràfic, l’emissió d’un resum 
mensual d’aquests actes i la producció d’un programa 
de mitja hora al mes per establir fil directe entre ajunta-
ment i població, que es traduieix en una entrevista 
mensual amb l’alcaldessa.
   La nova fase d’estabilitat, en què TV Caldes arriba a 
comptar amb set treballadors remunerats, entre perio-

distes i tècnics, s’allargarà fins a mitjans de 2005, 
moment en què les administracions posen data de 
desaparició a la televisió analògica. És el punt de 
partida de la TDT, que obliga l’emissora calderina a 
optar per una de les dues llicències de televisió digital 
privada que es concediran a la comarca, si és que vol 
continuar funcionant.
   Aquell mateix any, 3 i Acció havia presentat a 
l’ajuntament un projecte per unificar la gestió dels tres 
principals mitjans locals: TV Caldes, Ràdio Caldes i el 

Setmanari Montbui, que no va arribar a cuallar.
   La llicència de TDT significa haver d’emetre a 
nivell comarcal, i per tal de fer el projecte viable, TV 
Caldes s’associa amb Canal Català. El 2006, Canal 
Català Vallès Oriental, l’antiga TV Caldes, i Localia 
se’ls adjudiquen les dues llicències per un període de 
deu anys a partir de l’apagada analògica, prevista per al 
2008. Per als calderins sembla una bona notícia, 
perquè significa la legalització definitiva de l’emisso-
ra, amplien l’àmbit territorial i disposen de continguts 

compartits amb un soci potent. La contrapartida és que 
ja no disposaran de la subvenció municipal. Per tant, 
hauran d’augmentar els ingressos publicitaris.
   Per què no es pot mantenir el conveni amb l’ajunta-
ment? Doncs perquè la reordenació televisiva preveu 
canals públics, i l’ajuntament de Caldes decideix 
formar part del consorci que creen diverses poblacions 
del Vallès Oriental. És a dir, el canal públic del que 
formarà part l’ajuntament de Caldes, l’actual VOTV, 
esdevindrà el principal competidor de l’antiga TV 
Caldes. A la pràctica, això suposa que dos canals de 
televisió del mateix àmbit han de «lluitar» pels matei-
xos anunciants. «Les televisions públiques van reben-
tar les tarifes publicitàries, i això ens va matar», 
resumeix Joan Serrat.
   El projecte va funcionar uns anys, fins al 2014, en 
què la insostenibilitat econòmica els va obligar a 
tancar. Els seus impulsors subratllen que van fer possi-
ble «24 anys de tele ininterrompuda a Caldes», amb 
il·lusió i un gran esforç econòmic, i no poden evitar 
pensar que, amb més implicació institucional, la vila 
podria mantenir un projecte televisiu genuïnament 
local. «Abans de l’arribada de la TDT, vam proposar 
ser televisió municipal, però no ens en vam sortir, i 
després ens van posar tota mena de problemes perquè 
no poguéssim continuar endavant», lamenten.

Control de realització de TV Caldes (Arxiu TV Caldes)

Els continguts informatius eren el punt fort de TV Caldes (Foto: 
premsa Ajuntament)
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3 i Acció, a través de la qual oferien serveis externs que 
aportaven finançament a la tele.
   L’adaptació a les innovacions tecnològiques és 
constant. Així, dels inicis amb càmera pròpia, botone-
res manuals i un mapa de xapa per al meteoròleg, 
passen a adquirir equips que, tot i que domèstics, són 
d’alta prestació. «Ens vam moure molt per conèixer 
altres televisions i vam invertir-hi molts diners en 
equips», assenyalen Serrat i Bartomeus, que riuen en 
recordar el capítol que els va portar a Andorra a 
comprar quatre càmeres High 8 «de contraban».
   L’any 2000 TV Caldes ja ha assolit la maduresa 
necessària per fer la passa definitiva. Els darrers anys 
ha participat en la producció de programes cooperatius 
amb altres canals locals de la comarca, amb el suport 
del Consell Comarcal, com «A dues bandes» i «Versió 
original/Vallès Oriental», i decideixen portar a terme 
la professionalització. Fan una forta inversió en un nou 
local a la Llana, on hi treballen amb càmeres robotitza-
des i focus adaptats al nou plató, i plantegen un conveni 
de col·laboració amb l’ajuntament per un import de 
quinze milions de pessetes anuals.
   El període de negociació s’allarga, i es tensa fins al 
punt que el febrer de 2000 TV Caldes suspén l’emissió 
de forma provisional perquè «se’ns han acabat els 
diners», expliquen al Setmanari Montbui, mentre 
esperen la subvenció d’urgència de dos milions aprova-
da pel govern municipal. Els diners arribaran el mes 
següent, i les emissions es reprenen, mentre que el 
conveni definitiu el signen el novembre de 2000 per un 
import d’onze milions anuals.
   L’acord entre consistori i Promocions audiovisuals
3 i Acció contempla l’enregistrament i emissió dels 
plens, l’enregistrament dels actes municipals per a la 
creació d’un arxiu videogràfic, l’emissió d’un resum 
mensual d’aquests actes i la producció d’un programa 
de mitja hora al mes per establir fil directe entre ajunta-
ment i població, que es traduieix en una entrevista 
mensual amb l’alcaldessa.
   La nova fase d’estabilitat, en què TV Caldes arriba a 
comptar amb set treballadors remunerats, entre perio-

distes i tècnics, s’allargarà fins a mitjans de 2005, 
moment en què les administracions posen data de 
desaparició a la televisió analògica. És el punt de 
partida de la TDT, que obliga l’emissora calderina a 
optar per una de les dues llicències de televisió digital 
privada que es concediran a la comarca, si és que vol 
continuar funcionant.
   Aquell mateix any, 3 i Acció havia presentat a 
l’ajuntament un projecte per unificar la gestió dels tres 
principals mitjans locals: TV Caldes, Ràdio Caldes i el 

Setmanari Montbui, que no va arribar a cuallar.
   La llicència de TDT significa haver d’emetre a 
nivell comarcal, i per tal de fer el projecte viable, TV 
Caldes s’associa amb Canal Català. El 2006, Canal 
Català Vallès Oriental, l’antiga TV Caldes, i Localia 
se’ls adjudiquen les dues llicències per un període de 
deu anys a partir de l’apagada analògica, prevista per al 
2008. Per als calderins sembla una bona notícia, 
perquè significa la legalització definitiva de l’emisso-
ra, amplien l’àmbit territorial i disposen de continguts 

compartits amb un soci potent. La contrapartida és que 
ja no disposaran de la subvenció municipal. Per tant, 
hauran d’augmentar els ingressos publicitaris.
   Per què no es pot mantenir el conveni amb l’ajunta-
ment? Doncs perquè la reordenació televisiva preveu 
canals públics, i l’ajuntament de Caldes decideix 
formar part del consorci que creen diverses poblacions 
del Vallès Oriental. És a dir, el canal públic del que 
formarà part l’ajuntament de Caldes, l’actual VOTV, 
esdevindrà el principal competidor de l’antiga TV 
Caldes. A la pràctica, això suposa que dos canals de 
televisió del mateix àmbit han de «lluitar» pels matei-
xos anunciants. «Les televisions públiques van reben-
tar les tarifes publicitàries, i això ens va matar», 
resumeix Joan Serrat.
   El projecte va funcionar uns anys, fins al 2014, en 
què la insostenibilitat econòmica els va obligar a 
tancar. Els seus impulsors subratllen que van fer possi-
ble «24 anys de tele ininterrompuda a Caldes», amb 
il·lusió i un gran esforç econòmic, i no poden evitar 
pensar que, amb més implicació institucional, la vila 
podria mantenir un projecte televisiu genuïnament 
local. «Abans de l’arribada de la TDT, vam proposar 
ser televisió municipal, però no ens en vam sortir, i 
després ens van posar tota mena de problemes perquè 
no poguéssim continuar endavant», lamenten.

TV Caldes, sempre present als esdeveniments del poble (Arxiu 
TV Caldes)

Plató muntat expressament a la Fira de Caldes (Arxiu TV 
Caldes)

L'imprescindible personal tècnic (Arxiu TV Caldes) Control tècnic en una emissió exterior (Arxiu TV Caldes)
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3 i Acció, a través de la qual oferien serveis externs que 
aportaven finançament a la tele.
   L’adaptació a les innovacions tecnològiques és 
constant. Així, dels inicis amb càmera pròpia, botone-
res manuals i un mapa de xapa per al meteoròleg, 
passen a adquirir equips que, tot i que domèstics, són 
d’alta prestació. «Ens vam moure molt per conèixer 
altres televisions i vam invertir-hi molts diners en 
equips», assenyalen Serrat i Bartomeus, que riuen en 
recordar el capítol que els va portar a Andorra a 
comprar quatre càmeres High 8 «de contraban».
   L’any 2000 TV Caldes ja ha assolit la maduresa 
necessària per fer la passa definitiva. Els darrers anys 
ha participat en la producció de programes cooperatius 
amb altres canals locals de la comarca, amb el suport 
del Consell Comarcal, com «A dues bandes» i «Versió 
original/Vallès Oriental», i decideixen portar a terme 
la professionalització. Fan una forta inversió en un nou 
local a la Llana, on hi treballen amb càmeres robotitza-
des i focus adaptats al nou plató, i plantegen un conveni 
de col·laboració amb l’ajuntament per un import de 
quinze milions de pessetes anuals.
   El període de negociació s’allarga, i es tensa fins al 
punt que el febrer de 2000 TV Caldes suspén l’emissió 
de forma provisional perquè «se’ns han acabat els 
diners», expliquen al Setmanari Montbui, mentre 
esperen la subvenció d’urgència de dos milions aprova-
da pel govern municipal. Els diners arribaran el mes 
següent, i les emissions es reprenen, mentre que el 
conveni definitiu el signen el novembre de 2000 per un 
import d’onze milions anuals.
   L’acord entre consistori i Promocions audiovisuals
3 i Acció contempla l’enregistrament i emissió dels 
plens, l’enregistrament dels actes municipals per a la 
creació d’un arxiu videogràfic, l’emissió d’un resum 
mensual d’aquests actes i la producció d’un programa 
de mitja hora al mes per establir fil directe entre ajunta-
ment i població, que es traduieix en una entrevista 
mensual amb l’alcaldessa.
   La nova fase d’estabilitat, en què TV Caldes arriba a 
comptar amb set treballadors remunerats, entre perio-

distes i tècnics, s’allargarà fins a mitjans de 2005, 
moment en què les administracions posen data de 
desaparició a la televisió analògica. És el punt de 
partida de la TDT, que obliga l’emissora calderina a 
optar per una de les dues llicències de televisió digital 
privada que es concediran a la comarca, si és que vol 
continuar funcionant.
   Aquell mateix any, 3 i Acció havia presentat a 
l’ajuntament un projecte per unificar la gestió dels tres 
principals mitjans locals: TV Caldes, Ràdio Caldes i el 

Setmanari Montbui, que no va arribar a cuallar.
   La llicència de TDT significa haver d’emetre a 
nivell comarcal, i per tal de fer el projecte viable, TV 
Caldes s’associa amb Canal Català. El 2006, Canal 
Català Vallès Oriental, l’antiga TV Caldes, i Localia 
se’ls adjudiquen les dues llicències per un període de 
deu anys a partir de l’apagada analògica, prevista per al 
2008. Per als calderins sembla una bona notícia, 
perquè significa la legalització definitiva de l’emisso-
ra, amplien l’àmbit territorial i disposen de continguts 

Francesc Bartomeus

   Siscu Bartomeus va posar en marxa la 
ràdio i la tele calderines i n’ha estat sempre el 
responsable de la part tècnica, darrera la 
càmera, l’antena o les sales d’edició. Tancada 
l’etapa al món televisiu, des del 2014 continua 
vinculat de forma professional amb la ràdio, 
tant en la retransmissió d’esdeveniments 
especials com a tècnic d’exteriors, com en 
treballs tècnics d’instal·lació i manteniment 
d’emissores locals, entre elles, Ràdio Caldes. 
Una tasca que compagina amb altres activitats 
relacionades amb les  telecomunicacions.
 
 

compartits amb un soci potent. La contrapartida és que 
ja no disposaran de la subvenció municipal. Per tant, 
hauran d’augmentar els ingressos publicitaris.
   Per què no es pot mantenir el conveni amb l’ajunta-
ment? Doncs perquè la reordenació televisiva preveu 
canals públics, i l’ajuntament de Caldes decideix 
formar part del consorci que creen diverses poblacions 
del Vallès Oriental. És a dir, el canal públic del que 
formarà part l’ajuntament de Caldes, l’actual VOTV, 
esdevindrà el principal competidor de l’antiga TV 
Caldes. A la pràctica, això suposa que dos canals de 
televisió del mateix àmbit han de «lluitar» pels matei-
xos anunciants. «Les televisions públiques van reben-
tar les tarifes publicitàries, i això ens va matar», 
resumeix Joan Serrat.
   El projecte va funcionar uns anys, fins al 2014, en 
què la insostenibilitat econòmica els va obligar a 
tancar. Els seus impulsors subratllen que van fer possi-
ble «24 anys de tele ininterrompuda a Caldes», amb 
il·lusió i un gran esforç econòmic, i no poden evitar 
pensar que, amb més implicació institucional, la vila 
podria mantenir un projecte televisiu genuïnament 
local. «Abans de l’arribada de la TDT, vam proposar 
ser televisió municipal, però no ens en vam sortir, i 
després ens van posar tota mena de problemes perquè 
no poguéssim continuar endavant», lamenten.

Siscu Bartomeus durant una emissió de ràdio en 
directe al carrer l'octubre de 2019 (Foto: Raquel Puig)
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   Vallès Oriental Televisió (VOTV) acaba de fer deu 
anys. El setembre de 2009 la gent de Caldes havia de 
resintonitzar els aparells de TDT per veure el poble per 
la pantalla. L’emissora pública comarcal iniciava les 
emissions en proves gràcies a la iniciativa del consorci 
en què hi havia dotze ajuntaments vallesans, entre ells 
el de Caldes de Montbui. El juny de 2010 començaven 
les emissions regulars. Actualment, el consorci l’inte-
gren nou municipis: Aiguafreda, Bigues i Riells, 
Caldes, Canovelles, Cànoves i Samalús, La Garriga, 
Granollers, La Roca, i Les Franqueses, cadascun dels 
quals aporta un integrant al Consell d’Administració. 
El de Caldes és l’alcalde, Isidre Pineda.
   L’altre òrgan de control és el Consell Assessor i 
Consultiu, que, segons explica el director gerent de 
VOTV, Albert Jordana, «vetlla perquè els continguts 
s’adeqüin als objectius fundacionals, i també fa 
propostes d’acord a l’evolució dels temps».
   Jordana assenyala que Caldes ha estat un membre 
molt actiu del consorci des dels inicis. De fet, va arribar 
a comptar amb una subseu ubicada a la Casa-Museu 
Delger, al carrer del Forn. Per motius tècnics i d’opera-
tivitat, però, va quedar en desús i actualment tots els 
continguts es produeixen a la seu central de Granollers, 
al Centre Audiovisual de Roca Umbert.
   Per al manteniment del canal, el pressupost del qual 
prové en un 35% d’ingressos publicitaris, cada ajunta-
ment aporta una quota per habitant i any, que el 2018 es 
va establir en 4,64 euros.
   Pel que fa a les quotes informatives, Jordana subrat-
lla que no n’hi ha. «Les notícies es decideixen per 
criteris periodístics». Els estatuts estableixen que 
VOTV ha de ser «altaveu de la gestió municipal, però 
també de l’activitat del teixit social», afegeix. La cara 
de la tele comarcal a Caldes des d’aquell 2009, 
Gemma Permanyer, corrobora aquesta llibertat per 
triar les informacions: «Rebem les convocatòries dels 

VOTV (2009 – actualitat)

ajuntaments i cobrim les que considerem interessants, 
però també proposem temes propis».
   La periodista codinenca, sempre amb la càmera i el 
trípode a sobre, destaca el dinamisme informatiu de 
Caldes, tant pel que fa a l’hàbit institucional de difondre 
la seva actuació com per la riquesa de mitjans existents, 
superior, afirma, a la de municipis més poblats.
   Infovallès és l’informatiu diari que resumeix 
l’actualitat dels municipis consorciats. L’Infoesports 
fa el seguiment de l’actualitat esportiva, i l’Infofesta 
recull les celebracions populars. Hangar és un magazi-
ne per al qual l’equip d’informatius també genera 
continguts, mentre que Territori fa entrevistes en 
profunditat a persones i representants d’entitats. 
També hi ha propostes destinades al públic familiar, 
com el concurs infantil i programes que acosten la 
vida de la comunitat educativa.
   La plantilla de VOTV la componen una vintena de 
professionals, entre personal tècnic, administratiu i 
periodistes. Els serveis periodístics i tècnics estan 
externalitzats mitjançant concurs públic. La gestió 

Albert Jordana i l'alcalde Jordi Solé a la subseu calderina de VOTV 
(Foto: premsa Ajuntament)
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actualment la fa la productora New Media Audiovi-
sual, del Grup Lavinia. Al gener hi ha prevista la 
convocatòria d’un nou concurs.
   Una de les principals apostes del canal és la 
retransmissió en directe dels esdeveniments princi-
pals que tenen lloc als municipis consorciats. Que són, 
a més, els programes amb més èxit d’audiència, desta-
ca el seu director. En el cas de Caldes, es cobreixen a 
peu de carrer les fires de l’Olla i de Nadal, i el gran 
esdeveniment popular que atrau audiència d’arreu de 
Catalunya, l’Escaldàrium, donat que s’emet a través de 
la Xarxa de Televisions Locals.
   En moments així, que impliquen una punta de 

Acte de cesió del fons de premsa local Camil Torras a l'Arxiu 
Municipal (Foto: premsa Ajuntament)

feina extra, la plantilla pot ampliar-se fins a la 
quarantena de persones, segons explica Albert Jorda-
na, que es contracten a través de productores comar-
cals i personal extern.
   «La informació local i territorial interessa», 
afirma el director de VOTV, conscient que per 
captar aquesta audiència potencial cal adaptar la 
televisió a l’evolució dels hàbits de consum dels 
continguts comunicatius. «Volem reforçar la televi-
sió per internet i les xarxes socials», avança. De fet, 
a la web ja es poden destriar els continguts per 
municipi i VOTV compta amb un app gratuïta per 
mirar els seus programes a través del telèfon mòbil.

Gemma Permanyer, de VOTV, en una roda de premsa del regidor 
Isidre Pineda (Foto: premsa Ajuntament)
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El paper dels impressors

   «Caldes, com tots els pobles, té’ls seus matiços. Jo, 
que he aprofitat la seva festa major, are celebrada, i 
n’he vist d’aprop les cèlebres fonts: aquell lleó de 
pedra picada, que amb les seves bocada d’aigua 
bullenta pela pollastres…».
   Així comença una crònica de Festa Major a l’apar-
tat Pinzellades a Renovació, publicació que s’edita a 
Granollers l’any 1917. La imprimeix Esteve Garrell, 
un emprenedor de la tècnica impressora que obre, junt 
amb un soci, la primera impremta de Granollers el 
1886. Un dels seus encàrrecs inicials ve de Caldes: es 
tracta d’El Caldense, la primera capçalera calderina. 
La saga Garrell, que avui encara continua a l’ofici, 
seguirà donant vida a altres publicacions calderines, 
com El Lleó, entre els anys 1912 i 1913.
   En molt casos, un dels trets que caracteritza l’ofici 
d’impressor és donar sortida a iniciatives culturals i 
posar a l’abast de la ciutadania el dret a la informació i 
també, a vegades, prendre partit per algunes de les idees 
publicades. Especialment als inicis del segle XX, quan 
comença la gran expansió de projectes periodístics.
   L’embranzida editorial s’estronca amb la dictadu-
ra de Primo de Rivera. La víctima calderina serà 
aquell Montbuy de 1925, del qual només van sortir 
sis números. En el primer, lloa la figura de l’impres-
sor Manuel Henrich Girona, mort aquell any a 
Caldes. D’origen alemany, nebot del banquer Manel 
Girona, va ser diputat a les Corts espanyoles i alcalde 
de Barcelona entre 1893 i 1894. Henrich comença 
treballant com a impressor, continua com a gerent, 
fins que esdevé un factòtum en el camp editorial de 
l’època a la capital catalana. Entre les moltes obres 
literàries i de tot caire, també s’encarrega d’imprimir 
el diari La Publicidad. Manté una forta vinculació 
amb Caldes al llarg de quaranta anys, on el 1922 
funda Artes Gráficas, S.A., segons relata Manuel 
Llanas a l’obra L’edició a Catalunya: el segle XIX. 

   Fem un petit salt fins als anys trenta i tornem a la 
figura de l’impressor implicat. Acabada la dictadura, es 
reprenen i engeguen noves publicacions. Caldes n’és un 
exemple: Farell, Butlletí del Centre Excursionista, la 
Revista de l’Associació de Cultura, l’Anti, l’Esbarjo, 
Jorn i La Veu de la Comarca Calderina. Tot un reguit-
zell de capçaleres que tenen en comú la divulgació 
cultural, en major o menor grau, i algunes d’elles una 
militància política molt marcada, de tendències diver-
ses i fins i tot enfrontades. L’element comú de totes és 
l’impressor, Joan Pobla, un personatge oblidat, potser 
volgudament per alguns i desconegut per a la majoria.
   Segons testimonis de l’època, abans d’establir-se pel 
seu compte, Pobla treballa en una impremta propietat 
d’un empresari francès, que se’n desentén. Ja com a 
propietari del seu negoci, que durant un temps portarà 
el seu cognom abans de dir-se Impremta Comercial, 
serà l’impressor de totes les publicacions calderines 
dels anys trenta. Altres fonts traslladen el testimoni oral 
de qui diu que la relació de Pobla amb les arts gràfiques 
va començar com a empleat de la impremta que 
Henrich va obrir a Caldes. Aquest fil tan interessant 
queda pendent per a un altre treball.
   Amb l’esclat de la Guerra Civil, durant la crema de 
l’església, Pobla intervé per salvar de la foguera el cap 
original de la Santa Majestat. Un episodi encara 

Detall de la nota publicada al número 1 del Montbuy (1925) 
amb motiu de la mort de Manuel Henrich (AMCMO)



145

controvertit, tal i com s’explica a Caldes de Montbui 
1936-1939. Entre la il·lusió i el dol (pàgs. 100 a 104). 
L’impressor guarda la peça original a casa durant un 
temps per promoure la seva restauració, sota el 
coneixement i amb el possible acord del rector de 
l’època, Mossèn Giralt. Un extrem, però, que no s’ha 
pogut confirmar.
   La ideologia d’esquerres radical de Pobla serà la 
seva sentència de mort. Tan bon punt es declara la 
victòria feixista, el fan presoner a Granollers i l’afuse-
llen al Camp de la Bóta el febrer de 1940. Les seves 
filles acabaran marxant de petites a Sabadell, desfent 

Escrits de diferents membres del Montbui recordant la figura de 
l’impressor (AMCMO)

qualsevol vincle amb Caldes. Un poble on les ferides 
d’aquesta guerra resten, encara en part, obertes.
   L’home que escrivia de tres maneres el seu cognom, 
Pobla, Popla i Popbla, i del qual se’n va voler esborrar 
tot el rastre, va deixar una valuosa empremta, la de 
totes les publicacions amb què es va comprometre per 
donar vida, que avui creiem just reconèixer.
   El vincle amb l’impressor va més enllà de Caldes, 
fins a Castellar. Al taller de Castellargraf han imprès 
durant dècades la vida de Caldes a les pàgines del 
Setmanari Montbui. Ja hem explicat com en les 
diferents etapes, abans de la implantació total d’inter-

net, portar el Montbui a la impremta, on l’esperava el 
Sr. Ribera, era tot un ritual. La seva mort va ser molt 
sentida. L’impressor i la seva lleialtat professional són 
motiu d’elogi per part d’un equip de redacció que 
llavors no passa pel seu millor moment.
   Les històries amb Castellargraf continuaran en els 
temps més recents. En moments d’una redacció quasi 
buida, la impremta s’encarregarà de donar forma al 
Montbui i, si cal, esperar a cobrar la factura. Sense 
aquests esforços, molts números del Montbui no 
haurien sortit.
   Impressors i redactors, una complicitat necessària.  

Moment de sortida de la renovada capçalera del Montbui l’any 
1988 (Arxiu Montbui)
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Butlletins. La voluntat de comunicar
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   L’exercici de comunicar i d’informar no és exclu-
siu de la premsa. També ho fan entitats i col·lectius. 
Tal i com hem vist, en ocasions aquests traspassen el 
seu àmbit natural de difusió i les informacions 
arriben a un univers més ampli. Amb l’advertiment 
previ que és molt difícil esmentar-los tots i que 
aquest no és l’objecte principal d’aquest treball, en 
fem un recull breu, com a reconeixement a aquesta 
voluntat de difondre per part del món associatiu. 
   Qui no ha fullejat la revista de l’escola o l’institut 
en acabar un trimestre? Els centres educatius són 
grans generadors de revistes, suplements (recor-
dem-ne els de l’Institut Manolo Hugué i l’Escola Pia 
als números extraordinaris de Nadal i Sant Jordi del 
Setmanari Montbui). Qui no ha tingut a les mans el 
butlletí  de la Facultat de Sant Antoni? Els exemples 
són innombrables, donat que moltes d’aquestes 
publicacions s’han perdut amb el pas dels anys, però 
d’altres porten molt temps editant-se i arribant a 
moltes persones del poble.
   Altres butlletins són de caràcter tan intern que un 
dels objectius és que no surtin del seu àmbit restrin-
git, pel rebombori que podrien causar. Aquest podria 
ser el cas de La Banya de la Colla del Ball de 
Diables, on no hi falten continguts irreverents. En 
canvi, hi ha col·lectius que es cenyeixen al seu 
principal objectiu, que no és altre que fer comunitat i 
difondre informacions, però en un registre més 
formal. Un dels exemples més clars és el butlletí 
bimensual del CECMO.
   L’any 2005, en fundar-se el Centre Excursionista 
de Caldes de Montbui, el grup es proposa recuperar 
la iniciativa dels qui el van precedir en aquesta 
activitat. Joan Soler, secretari de l’entitat explica: 
«Quan l'any 2005 refundem el Centre Excursionista, 
l’aparició d’aquests butlletins ens va donar la idea 
de refer aquest mitjà de comunicació amb els socis, 
i vam decidir editar un butlletí bimensual per infor-
mar de les activitats que es feien i del funcionament 
del Centre. Tot i que l’impuls de les noves maneres 
de comunicació via internet ja creixien fortament, la 

visualització en paper de les nostres activitats encara 
era prou important».
   Del butlletí se’n fan 180 còpies en paper. Les 
persones sòcies de l’entitat poden triar si rebre’l en 
paper a casa o per correu electrònic. També s’envia a 
una quinzena de centres excursionistes propers. A 
Caldes se’n poden trobar diversos exemplars a la 
Biblioteca Municipal i al Centre Cívic i Cultural, i la 
versió digital està disponible al web del CECMO. 
   Un altre exemple de butlletí intern amb vocació 
popular és L’Esbarjo de la Residència, més endavant, 
L’Esbarjo, que puntualment treu l’equip de la 
Residència Santa Susanna. Com el del Centre Excur-
sionista, té aquest punt de reivindicació romàntica 
d’una capçalera anterior. Surt per primer cop l’octu-
bre de 1989, i a la portada ja ens ho expliquen: es va 
organitzar un concurs adreçat als residents i s’hi van 
presentar onze propostes. Totes van passar un procés 
de votació i va sortir escollit L’Esbarjo de la Residèn-
cia com a homenatge, segurament a l’Esbarjo que es 
va publicar durant la Segona República, on algú d’ells 
havia col·laborat i molts havien llegit. Rosa Rosàs va 
ser la guanyadora d’aquest concurs, juntament amb 
Rosa Ragasol, qui en va dissenyar la capçalera.
   En un primer equip de redacció hi figuren Antonio 
Agudo i Andreu Canals com a col·laboradors externs, 
a banda de membres de l’equip de la residència. 
Actualment la revista, que sempre compta amb 
testimonis de residents, s’elabora des del departament 
de comunicació de la Fundació Santa Susanna i 
aposta per números monogràfics sobre temes 
concrets: la mobilitat, accessibilitat, expressió artísti-
ca, memòria històrica, entre d’altres. Es pot trobar 
físicament en equipaments municipals, a més 
d’aparèixer encartada també al Setmanari Montbui.
   Una altra família comunicativa són els partits 
polítics. N’hi ha dos que, tal i com passa en els casos 
anteriors, es proclamen, en major o menor grau, 
hereves de capçaleres anteriors: el PSC, amb el butlle-
tí El Lleó de Caldes; i ERC, que després d’uns quants 
canvis es fa seu el nom de Farell (per bé que el 
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quinzenal original, recordem, sorgeix el 1931 de la 
Unió d’Esquerres).
   Però si hi ha una publicació que es distribueix de 
forma massiva és el butlletí municipal que edita l’ajun-
tament. Casa de la Vila té una tirada de 7.000 exem-
plars, que es distribueixen a totes les llars de Caldes. El 
seu objectiu és fer difusió de l’acció de govern, a través 
d’una revista de dotze pàgines en mida foli, amb una 
periodicitat semestral.
   El naixement dels butlletins municipals està lligat a 
la progressiva expansió de la premsa local, a partir dels 
anys vuitanta, arribant a ser els de més difusió. A 
Caldes la primera referència a l’Arxiu Municipal la 
trobem l’any 1987. Durant la mateixa etapa, les entitats 
amb més potencialitat o ganes d’explicar editaran els 
seus propis butlletins en paper.
   Actualment, el format electrònic, que estalvia paper 
i diners s’ha imposat, però són les entitats de dimensió 
més aviat gran i amb més recursos les que fan l’exercici 
de comunicar-se d’aquesta forma amb la seva massa 
social. És el cas de Cooperativa 70 i del Centre Demo-
cràtic i Progressista. D’altra banda, les xarxes socials 
han esdevingut el canal de difusió més utilitzat per 
bona part de les més de 150 associacions calderines.  
   En la llista d’institucions tampoc podem passar per 
alt l’activitat comunicativa de l’església catòlica. A 
nivell global és l’òrgan que més publicacions ha editat 
de forma ininterrompuda al llarg de la història de la 
premsa moderna. A Caldes, s’edita des del 2007 Vida  
Parroquial, que es pot adquirir cada setmana coinci-
dint amb les estones d’ofici. Se’n fan una vuitantena de 
còpies. En etapes anteriors s’havia editat amb altres 
noms (Full dominical, Full Parroquial). Generalment 
s’hi poden llegir continguts  relacionats amb el cicle 
evangèlic i les celebracions populars al si de la parrò-
quia, notes de servei sobre les misses i altres contin-
guts. A l’arxiu parroquial se’n conserven diversos de 
les diferents etapes. Els més antics són del 1916, però 
hi tenen constància que l’any 1892 ja se n’editaven.
   Dins de la família protestant local també és activa 
la difusió de B.E.C, Butlletí Església Caldes, que 

edita l’Església Evangèlica de Caldes. Consta de vint 
pàgines en un format A5, amb diferents seccions: 
articles d’opinió, ressenyes bíbliques, petites cròni-
ques d’activitats, entreteniments i agenda. 
   El món dels butlletins és inacabable! Com a curio-
sitat, val la pena esmentar el Diari del Campament, 
una publicació del maig de 1936 que s’edita amb 
motiu del IV Rally Congrés Internacional de Cam-
ping Club, que va tenir lloc al paratge de Torre Mari-
mon. Són vuit pàgines on s’expliquen les activitats 
dels participants, en català i francès. L’edita Flama, 
un òrgan de la Federació de Joves Cristians de 
Catalunya. Per cert, dins la història de Torre Mari-
mon també es conserven a l’Arxiu Municipal alguns 
exemplars de butlletins de la granja escola, proce-
dents del fons Camil Torras, que són gairebé obres 
d’artesania. Segons l’època, estan fets totalment a mà, 
i alguns, tot i que ens poden semblar massa rudimen-
taris, són reflex de tota una època.
   De butlletins n’hi ha encara molts més! Us 
animem a trobar-los, fullejar-los i a pensar en la tasca 
que hi ha al darrera. 
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La publicitat
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   Fullejar les pàgines d’un periòdic local ens 
serveix per fer un petit viatge al passat quotidià, a 
les seves celebracions i preocupacions. El mateix 
passa amb la publicitat inserida. Els anuncis 
ref lecteixen modes, hàbits de consum i l’evolució 
del temps. En publicacions de proximitat, una bona 
política comercial esdevé fonamental. Els anuncis 

són font d’ingressos i els diaris i revistes miren 
d’oferir, sobretot en esdeveniments assenyalats,
un bon aparador als establiments que hi fan 
confiança. Segons l’època i les capacitats tècniques, 
l’estètica de la publicitat va canviant. Per tancar 
aquest treball, reproduïm una petita mostra de la 
seva evolució acompanyant la premsa calderina.
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