Acte a Caldes de Montbui (Vallès Oriental)
El proper dia 1 de desembre de 2007, a dos quarts de nou del vespre, a la població de
Caldes de Montbui (Vallès Oriental), es durà a terme un sopar-xerrada sobre La Confederació
Carlina, com a solució. Tots hi quedeu convidats a l’acte!
Enfront del centralisme acèrrim, el Partit Carlí de Catalunya té una proposta de solucions
federatives des de l’autodeterminació dels pobles, concretada en la formula confederal, fins al
desenvolupament del seu tradicional lema els Furs.
Presentarà l'acte en Jaume Campàs, i parlarà el jurista i historiador Carles Feliu de Travy.
Arran de la Diada del Partit Carlí de Catalunya, celebrada el dia 14 d’octubre a Santa Margarida
de Bianya, s’han projectat un seguit de xerrades a diverses poblacions de Catalunya, per
explicar diferents punts del nostre programa.
No obstant això, per alguns els hi quedarà lluny del seu lloc d’origen i a una hora intempestiva;
per tant, no cal gastar esforços, doncs el Partit, per facilitar-vos l’assistència, aproparà els
actes al vostre entorn, i al mateix temps, es podran donar a conèixer per altres persones les
propostes del Partit Carlí de Catalunya: tant pel que fa a la Confederació i l’autogestió com
altres solucions per a la nostra societat actual.
Els interessats podeu trucar als telèfons 938.653.225 (Jaume) o al 608.230.438 (Xavier).
L’indret escollit no us desagradarà pas. Caldes de Montbui (Vallès Oriental) és un municipi
d’uns 16.000 habitants, disseminats entre el nucli urbà i diverses urbanitzacions, alguna de les
quals s’emplaça a una altura d’uns 800 m. El terme municipal té una extensió de 38 km2 i està
situat a 35 km. al nord de Barcelona. Les aigües termals, que surten de la terra a uns 74º C,
han determinat la seva vida i el seu propi nom. En la crònica de la Hispania Romana, l’escriptor
Plinio ja parlava de termes romanes i del balneari. Caldes és avui un centre turístic, cultural,
comercial, esportiu i natural. Més d’un milió de litres per dia d’un aigua que conté clor, fluor,
bromo i iode, i que és utilitzada per combatre l’artritis, fractures, etc.

Termes romanes de Caldes de Montbui

Caldes de Montbui Font del Lleó

L’itinerari per la vila ens ofereix antigues termes romanes, la Font del Lleó, els llavadors
d’aigua termal, els balnearis, el museu Thermalia i la casa-museu dels Delger, el pont romànic
i l’ermita del Remei, el museu Hugué amb obres d’Hugué i de Picasso. Acabat l’itinerari us
podeu reconfortar amb els típics carquinyolis, el licor Les Flors del Remei i la llonganissa.

Església de Santa Maria

El recorregut per la vila termal, no pot oblidar l’església parroquial de Santa Maria, construïda
entre el segle XVI i XVII, d’una sola nau, amb una portada barroca, emmarcada per columnes
salomòniques, i dotze capelles laterals. L’església mostra el barroc català i La Santa Majestat,
una escultura romànica de fusta, que representa un crist d’aspecte oriental i que arribà a
Caldes portada per uns gitanos mitjan el segle XV, de la qual només es conserva original el
cap, ja que la resta va estar destruïda en 1936 pels representants de la barbàrie i de la
incultura.

