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L’autor, Francesc Flaqué, amb el llibre

Un veí de Caldes recull 
històries de la vida local 
i poemes en un llibre
Caldes de Montbui

J.H.

Francesc Flaqué, de 84 anys, 
és l’autor d’Històries Calderi-
nes, un recull de cent poemes 
i 75 històries vinculades a la 
vida calderina. Preguntant 
porta per porta i amb un 
tradicional mètode d’inves-
tigació, ha posat sobre paper 
un seguit de fets verídics que 
ha anat escrivint i publicant 
al setmanari Montbui des del 
1991. Ara es podrà consultar 
el seu treball a la Biblioteca 
municipal, on es guarden dos 
exemplars. 

El llibre té una primera 
part formada pels records 
de la seva infància. Descriu 
el Molí de l’Esclop i la des-
apareguda plaça de Sant 
Bartomeu, com la seva llar, i 
la plaça de la Font del Lleó, 
com la seva vida. Malgrat 
les penúries de la guerra i la 

postguerra –que van deixar 
200 morts a Caldes–, prefe-
reix la seva infantesa que la 
que hi ha actualment, consi-
derada “massa distant”. 

La part intermèdia, i la més 
àmplia, reuneix les històries 
que ha presenciat o escoltat 
des que era petit, quan ja 
l’apassionava la lectura. El 
valor històric dels textos es 
complementa amb fotogra-
fies antigues de les Termes 
Romanes, del Balneari Bro-
quetes i d’altres escenaris 
característics del municipi. 

També hi explica l’evolu-
ció de la festa major i de la 
capvuitada, que ja tenien 
presència al passeig del 
Remei i al Casino. A més de 
narrar les històries que el 
seu pare li explicava a la vora 
del foc, Flaqué també hi pre-
senta successos mortals, com 
l’ofegament d’un noi al Gorg 
Ample –ara enrunat– de la 

riera durant la dècada dels 
vint, o el desviament d’un 
coet que va causar la mort 
d’un nen durant la festa de 
Santa Susanna l’any 1956. 

La poesia és la protagonista 
de l’última part. Els senti-
ments d’una vida es plasmen 
en versos dedicats a l’amor 
cap a una esposa, uns néts i 
uns amics; però també cap al 

poble que l’ha vist néixer i 
créixer: Caldes de Montbui. 

Flaqué va dedicar 40 anys 
de la seva vida laboral al món 
tèxtil, mentre també satisfe-
ia la seva vena literària. La 
seva filla, M. Teresa Flaqué, 
va recopilar els seus escrits 
per crear-ne el llibre, les 
còpies del qual s’han repartit 
entre familiars i amics.

Vallgorguina 

celebra la 

XVII Fira del 

Bosc i de la 

Terra

Vallgorguina

L.C.

La Fira del Bosc i de la Terra 
de Vallgorguina, que vol 
retre homenatge a les arrels 
del poble, torna aquest cap 
de setmana amb el tradici-
onal concurs de xerrac de 
troncs, demostracions en 
directe d’arts i oficis del 
bosc i de la pagesia i amb 
més d’una setantena de 
firaires. Enguany la fira, que 
es portarà a terme al camp 
municipal de futbol i estarà 
oberta dissabte i diumenge 
a partir de les 10 del matí, 
arriba a la seva dissetena 
edició.

 Per dissabte al matí hi 
ha programada una actua-
ció d’animació a càrrec de 
Festimbal i una exhibició 
d’escultura amb motoserra. 
A partir de les 3 de la tarda 
hi haurà el quinzè concurs de 
tallada de troncs i animació 
per a nens. Diumenge, els 
dos primers senyors feudals 
de Vallgorguina al segle 
XIII, en Bernat de Montclús 
i l’Elionor, els gegants del 
municipi, visitaran la fira 
acompanyats del gegantó 
Jordi Andreu, de les cuques 
petites i els capgrossos de 
l’escola de Vallgorguina.

Durant els dos dies de fira 
també es portaran a terme 
diversos tallers artesanals 
per a nens i activitats per 
adults. L’esdeveniment és 
organitzat anualment per 
l’Associació d’Intercanvis 
Culturals de Vallgorguina i 
és l’esdeveniment que aplega 
un nombre de gent major al 
municipi.

L’Agrupació Sardanista 
de Cardedeu 
homenatja Ramon 
Vila, diumenge
Cardedeu

L’Agrupació Sardanista de 
Cardedeu celebra aquest 
diumenge el 42è aniversari 
de l’entitat amb un home-
natge al compositor de sar-
danes Ramon Vila Ferrer, 
veí de Granollers que va 
morir el 2003. Aquest 2012 
és l’any del centenari del 
seu naixement. En l’acte de 
diumenge, que es farà a les 
11 del matí al Casal de la 
Gent Gran, s’estrenaran cinc 
sardanes inèdites que el seu 
germà va fer arribar a l’agru-
pació. Al llarg de la seva 
vida, Ramon Vila va escriure 
unes 250 sardanes i diverses 
cançons de ball.

Dolores Gonzalvo 
Agustí fa 101 anys

Les Franqueses del Vallès

Dolores Gonzalvo Agustí 
acaba de celebrar els 101 
anys a l’Auca, una residèn-
cia d’avis i centre de dia de 
Corró d’Avall, envoltada de 
la família, els companys i el 
personal de la residència. 
Aquests últims li van prepa-
rar un mural amb fotografies 
i unes fitxes que recollien 
la seva biografia. L’alcalde 
de les Franqueses, Francesc 
Colomé, la va homenatjar 
amb un ram de flors i una 
reproducció de la façana de 
l’edifici de l’ajuntament, 
que precisament el mes que 
ve celebrarà el centenari. 
Gonzalvo va néixer a el Puig, 
a València. Per motius labo-
rals, el seu home es va tras-
lladar a Catalunya.

Més de 1.000 euros 
aconseguits amb el 
concert a Can Palots

Canovelles

El concert benèfic de Santa 
Cecília que es va fer diumen-
ge a la tarda a Can Palots de 
Canovelles va aconseguir 
recollir 1.094 euros, que van 
destinats a l’Associació Cívi-
ca Betesda. El concert anava 
a càrrec dels Cors Inicis i de 
Grau Elemental dels Amics 
de la Unió de Granollers, 
que va oferir una actuació 
protagonitzada per la música 
gospel. El públic, que omplia 
les 300 localitats del teatre, 
va gaudir molt. El concert 
s’emmarcava en els acords 
de col·laboració entre Can 
Palots i Amics de la Unió.

La Catxaruda 
estrena el bloc 
‘Tall i Suc’

Santa Eulàlia de Ronçana

La Catxaruda de Santa Eulà-
lia de Ronçana ha tirat enda-
vant una nova iniciativa, el 
bloc Tall i Suc. Aquest bloc 
pretén aportar i compartir 
informacions, idees, histò-
ries, cultures, tradicions... 
sobre allò que envolta la 
comarca del Vallès Oriental 
i el seu patrimoni agroali-
mentari, sempre mirant el 
passat per encarar el present. 
El bloc té la col·laboració de 
cuiners, pagesos, ramaders, 
periodistes del ram... També 
estan oberts a les informaci-
ons de totes les persones.

Comencen els assajos 
del Ball de Gitanes a 
Sant Celoni

Sant Celoni

La Colla del Ferro del Ball 
de Gitanes de Sant Celoni ha 
començat aquest dijous els 
assajos al Pavelló Municipal 
d’Esports del Sot de les Gra-
notes. Les parelles que hi van 
per primer o segon any, o que 
vulguin repassar punts, han 
d’anar-hi una hora abans, a 
les 9 del vespre. La Colla del 
Filferro, l’altra protagonista 
de les gitanes a Sant Celoni, 
va començar els assajos diu-
menge de la setmana passada 
a la pista coberta del Camp 
Municipal d’Esports de la 
població.

Es presenta el llibre 
‘La mare porta 
perruca’, a Sant Feliu

Sant Feliu de Codines

Aquest divendres a les 6 de 
la tarda es presentarà a Sant 
Feliu de Codines el llibre 
La mare porta perruca, de 
Montse Banquells. Es tracta 
d’un conte per la lluita con-
tra el càncer basat en fets 
reals, que estan relacionats 
amb el càncer de mama que 
va patir la seva autora. El 
llibre acosta la malaltia als 
nens i pares que es puguin 
trobar en aquest mal tràngol 
en un futur. L’acte està orga-
nitzat per la Junta Local de 
l’Associació Espanyola Con-
tra el Càncer de Sant Feliu.


