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Joan Anglí, del Termes Victòria:      “Ara per ara, ens 
imaginem un estiu similar al     de l’any 2020”
El sector turístic local encara una nova temporada alta sense poder anticipar previsions d’ocupació, però amb la                   reincorporació dels balnearis que fins ara seguien tancats 

DESTINACIÓ ‘CALDES DE MONTBUI’ | CAMPANYA D’ESTIU  2021

ant Joan és una data as-
senyalada en el calenda-
ri del sector turístic ca-
talà, significant el tret 
de sortida a la tempora-

da alta d’estiu, quan s’esperen les taxes 
d’ocupació turística més elevades de tot 
l’any. Al marge de la tendència habitu-
al en el període vacacional de juny a se-
tembre, “ara per ara, ens imaginem 
un estiu similar al de l’any passat” ex-
plica Joan Anglí, director general del 
Termes Victòria. Aquest fet es tradueix 
en “reserves d’estades una mica més 
curtes, amb molta menys antelació 
entre la reserva i la data d’entrada 
del client, i amb un perfil de client es-
sencialment nacional” afegeix Anglí. 
Tot i que l’hotel-balneari Termes Vic-
tòria va recuperar l’activitat pocs dies 
abans de les vacances de Setmana 
Santa –després de mesos d’absolut tan-

S
Ivette Hijano cament, “passat aquest període vam 

haver de tornar a tancar a causa de 
les restriccions de mobilitat” expli-
ca el seu director general, “i des de fa 
tres setmanes hem reobert de nou” 
afegeix. Les circumstàncies constant-
ment canviants en les mesures sanità-
ries arran l’evolució del context epide-
miològic ha dificultat molt notòriament 
l’activitat habitual de sector hoteler i, 
en particular, el del termalisme de la 
vila, que se n’ha vist fortament ressen-
tit. Amb tot, els agents turístics locals 
no s’aventuren a preveure la pròxima 
temporada d’estiu: “Fer previsions és 
molt complicat, tot dependrà de la 
mobilitat que puguin tenir tant els 
clients nacionals com els internacio-
nals, de manera que tocarà novament 
ser flexibles i adaptar-nos a les cir-
cumstàncies i condicionants” apun-
ta Joan Anglí.  
Al marge de la sensació d’incertesa 
imperant, que sembla cronificar-se a 
mesura que passa el temps, “a Caldes 

estem preparats per rebre el turis-
me” diu Carme Germà, regidora de 
Turisme de Caldes, i “ara que els co-
merços, bars i restaurants tornen a 
estar oberts, mirem al futur d’una 
altra manera i estem esperançats” 
hi afegeix. 
A la reactivació del sector de la restau-
ració i l’activitat comercial en els caps 
de setmana, se suma la reobertura dels 
balnearis de Caldes que a hores d’ara 
restaven a porta tancada per al gran 
públic: el Balneari Broquetas –que va 
reobrir diumenge passat, 30 de maig- 
i el Vila de Caldes, que preveu reobrir 
molt aviat. La posada en marxa dels dos 
establiments hotelers calderins, propi-
etat de la família Campos, ve acompa-
nyada de la també recent estrenada 
gestió a càrrec d’RV Hotels Turístics, 
divisió del Grup Rosa dels Vents, espe-
cialitzada en la gestió d’hotels i aparta-
ments vacacionals. 
Després de més d’un any sense el sec-
tor turístic i termal calderí a ple rendi-

ment, la reactivació dels tres balnea-
ris de la vila significa “una molt bona 
notícia per la destinació Caldes de 
Montbui, ja que considerem impor-
tant aquest concepte de destinació 
turística, que va més enllà dels ho-
tels i que inclou a restaurants, co-
merços i empreses d’activitats” as-
senyala Anglí.  
Paral·lelament als agents termals d’àm-
bit privat del municipi calderí, l’oferta 
pública de banys termals resta, a hores 
d’ara, sense activitat per al públic. Els 
Banys Termals el Safareig, l’espai pú-
blic on gaudir d’un bany amb les propie-
tats terapèutiques i relaxants de l’aigua 
mineromedicional que brolla a Caldes, 
segueix tancat de manera indefinida 
com a mesura de prevenció per evitar 
la propagació de la Covid-19.

CÀMPING EL PASQUALET, 
L’ALTERNATIVA A L’AIRE LLIURE
A banda de l’oferta termal tan carac-
terística de la vila de Caldes de Mont-

A l’esquerra, espai d’interior del Balneari Broquetas, establiment emblemàtic de Caldes que diumenge passat va reobrir les portes al turisme general. A la dreta, l’interior d’Espai Cel, el nou centre termal                                   i lúdic del Termes Victòria, que ha estat en funcionament quan les mesures sanitàries ho han permès. > Q. PASCUAL

Els 3 
balnearis
de Caldes tornen a 
l’activitat després 
de més d’un any en 
què el Broquetas i 
Vila de Caldes han 
estat tancats

“A Caldes estem 
preparats 
per rebre el 
turisme, i estem 
esperançats”

Carme Germà
Regidora de 
Turisme de Caldes  
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bui, el municipi també ofereix al-
tres modalitats vacacionals com el 
càmping, opció que arran les cir-
cumstàncies actuals ha significat 
tot un descobriment per a bona 
part del turisme d’interior: “Des-
prés de tant temps de limitaci-
ons, ara ja es tenen moltes ganes 
de sortir i principalment a llocs 
segurs, de manera que hi ha un 
augment de reserves en espais 
a l’aire lliure” explica Fina Soley, 
gerent del Càmpig El Pasqualet. 
Persones que fins ara no optaven 
pel càmping, “últimament l’es-
tan descobrint, ocupant allot-
jament de cap de setmana -com 
els bungalows o mòbil homes-, 
on només s’agrupa el grup bom-
bolla sense necessitat d’interac-
tuar amb altres persones, si no 
ho volen” afegeix Soley. 
Així i tot, també en aquest cas 
es fa difícil preveure la tempora-
da d’estiu, que fermament esta-

rà protagonitzada pel turisme de 
proximitat, a l’espera de l’estabi-
litat en la seguretat sanitària per 
preveure què passarà amb el tu-
risme estranger: “Rebem mol-
tes consultes de preus, però les 
reserves encara estan a l’espe-
ra de saber més sobre la situa-
ció que tindrem els mesos de ju-
liol i agost” segueix la gerent del 
Càmping El Pasqualet. 

DE CALDES AL MÓN: ENS 
QUEDAREM A CATALUNYA?
El 9 de maig va finalitzar la vigèn-
cia del tancament perimetral de 
Catalunya i, per tant, es va resta-
blir la lliure circulació d’entrada i 
sortida en el territori català. Ara 
bé, ens atrevirem a viatjar més 
enllà de Catalunya, aquestes va-
cances d’estiu? 
“La recent obertura de les res-
triccions ha permès que la gent 
pugui començar a pensar en l’es-

tiu, i ja es comencen a fer pres-
supostos de planificacions de 
vacances pels mesos de juliol 
i agost” explica Maite Martí, de 
l’agència calderina Aquae Calidae. 
Ara més que mai es realcen els 
serveis que ofereixen les agènci-
es de viatges, ja que “els clients 
demanen informació de les des-
tinacions turístiques i nosaltres 
podem informar-los de la situ-
ació que es viu en aquest mo-
ment” segueix Martí. 
No obstant això, tot apunta que 
“aquest estiu seguirem apostant 
per viatges dins de la península, 
amb un augment en les destinaci-
ons de les Illes Balears i les Canà-
ries”. Pel que fa als viatges interna-
cionals, “de moment es demanen 
proves PCR per entrar a molts 
països, però esperem que al ju-
liol redueixin aquests requisits 
a partir de les vacunacions mas-
sives” acaba Maite Martí. 
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Escena rodada a l’INS Manolo Hugué, del primer capítol de ‘Moebius’. > CCMA

TELEVISIÓ | SÈRIE DE FICCIÓ 

Caldes dona vida a La Farga, el poble on s’ambienta ‘Moebius’
‘Les matemàtiques ens agraden 
perquè presenten solucions senzi-
lles a problemes complexos. Però a 
vegades les coses no són com sem-
blen, com en aquest cas: no hi ha 
una banda clara i una banda fosca, 
sinó que foscor i claror són a la ma-
teixa cara. D’aquest objecte apa-
rentment paradoxal se’n diu banda 
de moebius’. Amb aquest text nar-
rat per la Mamen (Aida Oset), ‘Moe-
bius’ desvetllava part del misteri 
que amaga el nom de la nova sèrie 
de ficció, emesa a TV3, en el seu pri-
mer capítol estrenat el 17 de maig.  
Misteri, intriga, foscor, joves, actu-
alitat, desaparició... la nova copro-
ducció de TV3 i Veranda TV que en-
capçala el prime time de la cadena 
catalana de les nits dels dilluns, té 
un valor afegit pels calderins i cal-
derines, ja que hi poden reconèixer 
espais d’interior i exterior de la vila 
termal. I és que Caldes de Montbui 

és La Farga a ‘Moebius’, el poble 
aparentment tranquil de la Catalu-
nya d’interior, on s’ambienta el thri-
ller d’investigació, protagonitzat per 
l’actriu Aida Oset i dirigit per Edu-
ard Cortés (director de “Merlí”). 
Des del primer episodi, un dels 
grans protagonistes que contex-
tualitza moltes de les escenes a la 
sèrie és l’Institut Manolo Hugué. El 
centre educatiu calderí es conver-
teix en l’institut del poble de ficció 
des d’on parteix la trama principal: 
la mort d’un dels alumnes de l’ins-
titut que començarà a investigar la 
professora de matemàtiques i que 
farà que alguns secrets llargament 
enterrats al poble surtin a la llum. 
Altres espais d’exterior, com imat-
ges del Pont Romànic, el Parc de 
Can Rius o diversos carrers del mu-
nicipi són també molts dels escena-
ri on es desenvolupa la trama de la 
única ficció setmanal de TV3. 

L’última vegada que Caldes va viure 
una jornada comercial a càrrec de la 
Unió de Comerciants i Industrials de 
Caldes va ser una setmana abans de 
l’esclat de la pandèmia, al març del 
2020, amb la tradicional Fira Outlet.
Més d’un any després, l’UCIC re-
prendrà l’ambient comercial a l’ai-
re lliure el pròxim 20 de juny amb el 
Mercat de Botigues, el nou esdeve-
niment de carrer que s’estendrà al 
llarg de l’avinguda Pi i Margall i el 
carrer Montserrat. “El procés que 
ens ha portat, tant temps després, 
a poder organitzar el nou acte ha 
estat lent i molt esperat, sempre en 
alerta per complir amb les restric-
cions establertes vigents” explica 
Xavier Abel, president de l’UCIC. 
Com en fires anteriors, el Mercat 
de Botigues d’enguany serà una jor-
nada on “els botiguers podran ex-
posar els seus articles a bon preu”, 
seguia Abel, “on la màxima diferèn-
cia respecte als mercats anteri-
ors és la nova estructura que hem 
hagut d’aplicar en les parades per 
complir amb les mesures de segu-
retat”, hi afegeix.

Torna la vida 
comercial de carrer

COMERÇ |  FIRES I MERCATS

Des de l’estrena el passat 17 de 
maig, ‘Moebius’ ja ha emès els pri-
mers 4 dels 10 episodis que com-
ponen la 1a temporada. Tots ells es 
poden recuperar ‘a la carta’ des del 
web de la cadena catalana i al canal 
de Youtube. 

BONES QUOTES D’AUDIÈNCIA
El dia d’emissió dels dos primers 
episodis, TV3 va tornar a ser la ca-
dena més vista a Catalunya amb 
una quota del 17%. Els dos capítols 
del nou thriller van quedar en ter-
cera i quarta posició del rànquing, 
després del TN vespre i el TN mig-
dia. L’estrena de la nova sèrie va ob-
tenir una audiència acumulada de 
875.000 espectadors. El primer ca-
pítol, “L’skate”, va fer un 18,9% de 
quota i el van veure 481.000 espec-
tadors, i el segon, “L’arbre”, el van 
veure 439.000 espectadors i va fer 
un 19% de quota.

imecres passat 
26 de maig, quan es 
complien dos anys 
de les últimes elec-
cions municipals, 

l’alcalde de Caldes de Montbui, Isi-
dre Pineda, celebrava la conferèn-
cia de meitat de mandat, titulada 
“Ser valents en temps difícils”.

Des de la plaça Neus Català, 
Pineda va compartir amb els assis-
tents una anàlisi de la situació ac-
tual que viu la vila arran la irrup-
ció de la Covid-19, la gran sacsejada 
multifactorial de la qual ha gene-
rat una greu crisi social, i la sub-
seqüent i inevitable nova crisi eco-
nòmica, és a dir, “l’altra cara de la 
moneda, amb empreses i sectors 
molt afectats”.

La situació de partida per als 
anys vinents no aparenta ser de 
fàcil gestió, “però tenim la gran 
fortalesa d’un projecte polític 
sòlid, un model de poble que s’ha 
consolidat, i ara més que mai 
hem de seguir reforçant els con-
ceptes de cohesió social i recupe-
ració econòmica, perquè no ens 
podem permetre que ningú quedi 
enrere” apuntava  amb determina-
ció l’alcalde. “Gràcies a l’estabili-
tat política, seguirem fent avan-
çar Caldes, un municipi que és 
capaç de sostenir la crisi com ja 
ho va fer una dècada enrere” se-
guia Pineda. 

Isidre Pineda: “Gràcies a l’estabilitat 
política, seguirem fent avançar Caldes”

Al marge de les inevita-
bles amenaces que presenta la 
vila, com qualsevol altre muni-
cipi, “hem d’evitar caure en la 
frustració, que deriva en els 
populismes, també presents en 
l’àmbit local”,  i tot i haver de li-
diar amb la pandèmia, quelcom 
inevitable, “hem de treballar 
amb la mirada llarga, impul-
sant polítiques transformado-
res -alineades amb la nova Ge-
neralitat republicana-, i obrint 

camí en el món local”.
 Segons l’alcalde, Caldes ha 

estat un poble de referència en 
molts àmbits, “i ho seguirà sent”: 
“Estem decidits a deixar, mal-
grat tot, un poble millor del que 
era l’any 2019, perquè apostem 
per la transformació i la millora 
continua de Caldes”. En aquest 
sentit, Pineda va enumerar pro-
jectes que es treballen avui dia “i 
que veuran la llum al final del 
mandat, així ens hi comprome-

tem”, com són: el nou institut-es-
cola; l’ampliació del parc d’habi-
tatge públic; la revitalització del 
nucli antic; millores en la zona 
centre i Bugarai; una millor con-
nexió de Caldes amb l’entorn; un 
pla de recuperació cultural; mi-
llores en equipaments espor-
tius; la nova prefectura de la Po-
licia Local, i el desplegament de 
noves polítiques d’acció republi-
cana (d’acció climàtica, igualtat, 
feminisme i LGTBI). 

POLÍTICA MUNICIPAL | ERC CALDES 

L’alcalde analitza els dos primers anys de mandat i exposa els reptes dels anys vinents

Ivette Hijano

D

L’alcalde de Caldes, Isidre Pineda, durant la conferència d’anàlisi de meitat de mandat, dimecres passat.> I. HIJANO
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S’inicia la reurbanització de la plaça Catalunya

Autoritats locals en la presentació del projecte, l’11 de maig. >  I. HIJANO 

ESPAIS PÚBLICS | OBRES I SERVEIS 

L’Ajuntament presenta l’obra que convertirà la zona centre en un espai d’únic nivell i amb prioritat als vianants 

Les càmeres passaran a controlar el trànsit rodat al centre històric. >  AJ. CALDES 

MOBILITAT | CENTRE HISTÒRIC 

Nou sistema de càmeres per regular l’accés de vehicles 
Des dels anys 90 que en el centre 
històric de Caldes de Montbui està 
regulat l’ús prioritari de vianants 
amb únicament l’accés a vehicles de 
persones residents i de serveis auto-
ritzats. Aleshores, “la iniciativa es 
va prendre per preservar el barri 
que acull la major concentració 
d’elements patrimonials del mu-
nicipi” explica el consistori en un 
comunicat d’ahir, dilluns 31 de maig. 
Ara, s’actualitza el mecanisme de 
control i les pilones actuals seran 
substituïdes per un nou sistema de 

videovigilància que permetrà als re-
sidents autoritzar els vehicles que hi 
podran accedir i transitar. 
En aquest sentit, l’Ajuntament ha 
instal·lat càmeres a les entrades del 
carrer de Bellit, del carrer del Forn i 
de carrer del Pont, que garantiran el 
renovat sistema de control sobre l’ús 
inadequat d’aquestes vies, d’ús ex-
clusiu de vianants i serveis. “En una 
segona fase, un cop feta la reurba-
nització del Raval del Remei, el ma-
teix sistema s’activarà en aquest 
carrer” apunta el consistori. 

Actualment, i malgrat viure un mo-
ment de baixa activitat general pro-
vocada per la pandèmia, pel centre 
històric es comptabilitzen més de 
5.100 passades de vehicles setmanals, 
pel que l’Ajuntament preveu “mini-
mitzar el volum de trànsit diari, 
frenant-ne els usos abusius”.
El nou sistema de videovigilància 
comença a funcionar aquest mes 
de juny, però restarà en proves fins 
a la tardor, quan s’aplicaran sanci-
ons a aquells vehicles que presentin 
reiterades infraccions.  

ls pròxims dies co-
mençaran les obres 
de reurbanització de 
la plaça Catalunya i 
els carrers Sant Pau 

i Rector Alemany. L’obra, que darre-
rament ha estat en el punt de mira 
de certs grups de l’oposició, “ja la 
vam anunciar com a prioritària 
a l’inici d’aquest mandat” recor-
dava l’alcalde de la vila, Isidre Pine-
da, durant la presentació del pro-
jecte, l’11 de maig. “Estem davant 
d’una de les cruïlles més mal re-
soltes de tot Caldes i, alhora, de 
les més cèntriques del municipi, 
pel que es tracta d’un problema a 
resoldre” afegia Pineda. 
Aproximadament vuit mesos més 
tard des de la intervenció, Caldes llu-
irà la transformació d’aquesta zona 
centre, convertint l’emblemàtica 
plaça Catalunya i els seus carrers ad-
jacents en “espais més accessibles i 
amables” deia Jaume Mauri, regidor 

Ivette Hijano 

E
d’Espais Públics, que juntament amb 
l’ampliació de Les Cases dels Mestres, 
contribuirà a “una millora de la zona 
centre de Caldes” hi afegia l’alcalde. 
“L’objectiu que busquem és perllon-
gar la continuïtat del carrer Font 
i Boet fins a la Biblioteca i Estació 
d’Autobusos” seguia Mauri, tot afe-
gint que “la proposta urbanística 
es basa en l’eliminació de barreres 
arquitectòniques i fer d’un espai 
centre com és la plaça Catalunya 
en un espai de major accessibili-
tat”. Arran la reurbanització, la zona 
afectada –tant la plaça com els car-
rers Sant Pau i Rector Alemany- es 
transformarà en un espai de plata-
forma única que donarà prioritat als 
vianants: “Serà una zona pacifica-
da, on els veïns que hi tenen apar-
caments hi podran seguir accedint, 
però al vehicle que ve de pas no se li 
permetrà l’entrada” aclaria el regi-
dor d’Espais Públics i Mobilitat. 
A banda d’una major accessibilitat 
a la plaça, un altre aspecte que s’ha 
previst amb el projecte és la preser-

vació i conservació del valor patri-
monial d’elements característics de 
la zona, com els bancs de pedra cur-
vilinis de la plaça, els arbres actuals 
(tot i afegir-ne de nous) i les llambor-
des. Aquestes últimes tornaran al 
centre de la plaça després de rebre 
el mateix tractament que es va dur a 
terme a l’anterior reforma de la plaça 
de la Font del Lleó: “Agafarem les ne-
cessàries per fer l’obra, es partiran 
per la meitat i es col·locaran de nou 
amb una superfície absolutament 
plana. La resta seran desades en el 
dipòsit municipal” explicava Mauri.  
D’altra banda, el projecte també pla-
neja una renovació completa de l’en-
llumenat actual de la zona intervin-
guda, “millorant substancialment 
la qualitat lumínica de l’espai” afir-
ma el consistori,  a més de “d’aprofi-
tar l’ocasió per substituir aquelles 
canonades antigues, renovant el 
clavegueram de la plaça i del car-
rer Rector Alemany” va explicar 
Gerard Estanyol, enginyer tècnic 
responsable del projecte. 
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OBRES | INSTITUT-ESCOLA

Caldes presenta l’FP de Termalisme

Isidre Pineda, Josep Bargalló i Jordi Anglí, al Termes Victòria > I. HIJANO

EDUCACIÓ | FORMACIÓ PROFESSIONAL

El nou cicle superior, únic a Catalunya, ha celebrat la 1a edició amb una quinzena d’alumnes 

Caldes preveu l’inici 
d’obres l’estiu vinent

L’aposta de l’Ajuntament de Cal-
des amb la signatura del conveni 
amb la Generalitat per desencallar 
el projecte de fusió de l’institut-es-
cola Pic del Vent-El Calderí en un 
mateix edifici, “està seguint el seu 
curs i va a bon ritme”, va dir l’al-
calde Isidre Pineda, el 6 de maig. 
El projecte de fusió en un únic 
equipament és una demanda rei-
terada de la comunitat educativa 
d’ambdós centres educatius que 
s’arrossega d’un temps massa per-
llongat, i l’any 2020 va significar un 
punt d’inflexió que va donar el tret 
de sortida per començar a veure’n 
la solució, arran el conveni entre el 
consistori i Educació. “En aquests 
moments ens trobem immersos 
en el concurs d’idees d’arquitec-
tura, i de les 15 propostes rebu-
des, se n’han seleccionat tres” se-
guia Pineda. Per tant, en aquests 
moments “estem en el procés 
d’adjudicació del despatx d’ar-
quitectura que acabarà redac-
tant el projecte final”, apuntava 
l’alcalde. En aquest context, Pine-
da va anunciar que “m’atreveixo a 
dir que a finals d’any hauríem de 
tenir l’obra adjudicada, i un bon 
moment per començar les obres 
pot ser l’estiu del 2022”. 

Enguany s’està cursant la prime-
ra edició del nou Cicle de Forma-
ció Professional de Grau Superi-
or de Termalisme i Benestar, únic 
de Catalunya, a les instal·lacions 
de l’Institut Manolo Hugué, però 
fins el passat 6 de maig no va ce-
lebrar-se la seva presentació ofici-
al. “L’esclat de la pandèmia va im-
pedir presentar el cicle, així com 
agrair l’ajuda a l’Associació de 
Balnearis de Catalunya, de reco-
nèixer l’esforç de l’Ajuntament, i 
ens ha semblat que ara, amb la re-
obertura dels balnearis i la repre-
sa de l’activitat, era el moment de 
presentar allò que no vam poder 
presentar” explicava el conseller 
d’Educació Josep Bargalló, durant 
l’acte que va tenir lloc al Balneari 
Termes Victòria.
La primera edició del cicle forma-
tiu compta amb quinzena d’alum-
nes matriculats, alguns d’ells pro-
vinents de regions de més enllà de 
Catalunya. Tot i no ser un grup molt 
nombrós, “es tracta d’un CFGS 
amb el nombre d’alumnes que de-
mana el sector, un sector de raó 
territorial, que s’ha d’impartir 

en el territori, de la mà del ter-
ritori, de l’ajuntament i del sec-
tor empresarial” seguia Bargalló, 
qui afegia que “estem davant d’un 
acte molt important per Educa-
ció, atenent la qualitat del projec-
te”. També Jaume Balart, director 
de l’INS Manolo Hugué, incidia en 
la importància aquesta oferta for-
mativa nova a Catalunya, “amb la 
qual esperem donar resposta a 
les necessitats dels alumnes, del 
nostre territori que és Caldes de 
Montbui, i alhora, donar respos-
ta més enllà de l’àmbit local, arri-
bant al comarcal i de país”.
La gran novetat d’uns estudis su-
periors especialitzats en termalis-
me “realça la veritable qualitat 
mineromedicinal de les aigües 
termals, i ja era hora” declarava 
l’alcalde, Isidre Pineda. El nou cicle 
formatiu impartit únicament a Cal-
des significa un dels projectes edu-
catius “més rellevants dels prò-
xims anys per Caldes de Montbui, 
francament estratègic, singular; 
francament calderí, francament 
nostre”, que a més, “és un impuls 
cap a la professionalització del 

sector”, seguia Jordi Anglí, pre-
sident de l’Associació de Balnea-
ris de Catalunya.
Ja en aquest primer curs del cicle 
formatiu “ens arriben propostes 
de feina pels alumnes” apuntava 
Balart, de tal manera que el per-
centatge d’inserció laboral, finalit-
zat el cicle, apunta ser tot un èxit. 
En cas de ser així, no seria cap 

sorpresa: “Els nostres alumnes 
de Formació Professional Su-
perior gaudeixen d’una millor 
inserció laboral que no pas els 
estudiants universitaris”, deia 
Bargalló, i enguany, al marge de 
tot pronòstic, “hem tingut més 
alumnes d’FP fent les pràcti-
ques en empreses que en els 
mesos anteriors a la pandèmia”.
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ns trobem a l’equa-
dor d’una legisla-
tura especialment 
marcada per la pan-
dèmia de la covid-19, 

una situació que ha agreujat pro-
blemes que, en el fons, no són nous: 
la manca de recursos en la sanitat i 
l’educació públiques, la precarietat 
laboral, la violència masclista, els 
desnonaments i les dificultats en 
l’accés a l’habitatge… Aquesta con-
text ha afectat, com no podia ser 
d’altra manera, la política local i la 
vida a Caldes, que també ha patit 
en aquesta etapa dos conflictes 
ecològics de gran rellevància que 
hem denunciat, sempre al costat 
de la ciutadania, i en els quals el 
govern d’ERC ha jugat un paper 
més que qüestionable.
Alhora, a nivell nacional, els dar-
rers dos anys hem viscut un es-
tancament del procés indepen-
dentista, acompanyat d’una onada 
repressiva que, malgrat això, no 
s’ha aturat i ha colpejat amb du-
resa tant l’independentisme com 
els moviments socials, incloses di-
verses veïnes del nostre municipi.
Són moltes les propostes que la 
CUP ha presentat al consistori du-
rant la primera meitat de la legis-
latura, algunes amb la complicitat 
d’altres grups polítics que ha per-
mès la seva implementació, i d’al-
tres que han topat amb un equip 
de govern d’ERC que, des de la 
seva majoria absoluta, ha dificul-
tat sovint el desenvolupament de 
plantejaments sorgits de l’oposició, 
tot i arribar aquesta en el seu con-
junt a consensos i acords.
La llista és llarga, però algunes de 
les claus de la legislatura han estat, 
per part de la CUP, el pla de xoc 
local davant la crisi sanitària i eco-
nòmica de la covid-19, la defensa 
del territori contra els abocaments 
il·legals de residus i la construcció 
a l’altra banda de la riera, l’apos-
ta pel comerç local, la consolidació 
de l’empadronament sense domici-
li fix o l’oposició a la remodelació 
de Plaça Catalunya per 1.000.000€. 
En definitiva, hem apostat per la 
vida mentre el govern local apos-
tava pel totxo.
Tenim clar el nostre objectiu: se-
guir millorant la vida dels calde-
rins i calderines, sense deixar 
ningú enrere. Així ho farem en els 
propers dos anys i durant totes les 
legislatures en què mantinguem la 
confiança de les veïnes de Caldes.

CUP - Caldes

E

Som a l’equador: 
mirem enrere per 
seguir endavant

l passat 26 de maig 
es van complir dos 
anys d’unes darre-
res eleccions muni-
cipals que ja són his-
tòria. Ens trobem a 

la meitat d’una legislatura comple-
xa que imaginàvem molt diferent, 
però que malgrat les dificultats no 
ha alterat el compromís d’un Go-
vern Municipal valent per seguir 
fent de Caldes un poble millor. 
Disposar d’un Ajuntament fort i 
estable ha estat imprescindible per 
tal d’afrontar un context  inesperat 
i que ha plantejat en diversos casos 
escenaris i decisions complicades 
en les que hem prioritzat en tot mo-
ment la salut i la seguretat dels cal-
derins i les calderines. En aquest 
sentit ja sabem que aquest no serà 
un mandat gens fàcil, i que haurem 
de treballar de valent amb l’objectiu 
de preservar la cohesió social i la re-
cuperació econòmica després dels 
efectes derivats per la pandèmia. 
Caldrà centrar tots els esforços pos-
sibles per aturar la crisi social i eco-
nòmica, fet que serà absolutament 
prioritari, i en aquest sentit estem 
decidits a posicionar Caldes al cap-
davant de la reconstrucció d’un país 
que n’està patint les conseqüències. 
I tot això sense oblidar la impor-
tància de seguir treballant a llarg 
plaç un projecte de poble transfor-
mador per una vila que té un po-
tencial enorme en molts àmbits. És 
per això que malgrat les dificultats, 
Caldes ha de seguir sent un poble 
del que sentir-se orgullosos i or-
gulloses. Ara més que mai hem de 
persistir en l’evolució i la millora 
continua del nostre poble. 
Projectes com el nou institut esco-
la “Calderí -  Pic del Vent”; el nou 
casal de la gent gran a l’ampliació 
de les Cases dels Mestres; les refor-
mes a la plaça Catalunya i la zona 
centre; el pla de recuperació i di-
namització cultural o la construc-
ció dels nous habitatges públics 
seran només algunes de les inicia-
tives que veuran la llum en aques-
ta segona part d’un mandat muni-
cipal que preveiem intens i frenètic 
a nivell d’obra de govern. 
Vagi per endavant un sentit agraï-
ment a totes les persones que tre-
ballen cada dia perquè això sigui 
possible, en especial als treballa-
dors i treballadores municipals, 
com també a tots els calderins i les 
calderines que lluiten cada dia per 
fer d’aquesta vila un poble millor.

l PSC som profun-
dament europeis-
tes. Per això mateix 
aquest mes de maig 
hem celebrat un any 

més el Dia d’Europa. Reivindicant 
aquest espai que és la Unió Euro-
pea que ens ha permès compatibi-
litzar la llibertat de la democràcia, 
l’economia competitiva i l’Estat 
del benestar.
En un moment de crisi com la de 
la COVID19, s’ha posat en manifest 
la necessitat d’una Europa forta 
i unida, ja que gràcies a aquesta 
unió hem pogut lluitar de forma 
conjunta contra una pandèmia 
mundial. Una unió que es pot 
materialitzar en forma de vacunes, 
de coordinació internacional, de 
passaport COVID o dels fons Next 
Generation EU.
Aquests fons són la resposta 
de la Unió Europea a una crisi 
social i econòmica derivada de la 
COVID19. I suposen per a Espanya 
la recepció de 140.000 milions 
d’euros en transferències i crèdits 
en el període 2021-2026.
Per executar-los al nostre 
país s’ha creat el pla “España 
Puede”, un Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència que 
s’articula a través de 212 mesures, 
de les quals 110 són inversions i 
102 són reformes. D’acord amb les 
directrius europees, les mesures 
que recull el pla estableixen 
quatre eixos de transformació: 
la transició ecològica, la 
transformació digital, la cohesió 
social i territorial i la igualtat de 
gènere. Aquestes quatre línies de 
treball es desenvoluparan a través 
de deu polítiques palanca i trenta 
components que articularan els 
projectes específics del pla.
Moltes d’aquestes inversions 
arribaran directament món 
local a través de projectes 
propis o inversions d’organismes 
supramunicipals. Per això 
esperem que l’Ajuntament 
de Caldes activi la Regidoria 
d’Europa i Projecció Exterior de 
forma immediata, més enllà del 
enfocament turístic, i comenci a 
treballar en projectes europeus 
dels quals el nostre municipi 
i la seva economia s’hi pugui 
beneficiar en forma d’inversions, 
tal com vam demanar durant el 
primer any de mandat.

ERC Caldes de Montbui PSC Caldes de Montbui PPC Caldes de Montbui

E A
Ser valents en 
temps difícils

Reactivar la 
regidoria d’Europa 
per aconseguir 
inversió europea

egons decret d’alcal-
dia número 553/2021 
de 30 d’abril de 2021 
el romanent de tre-
soreria de 2020 va 

ser de 3.935.656,55€. Un cop de-
duïdes les obligacions pendents i 
el fons de solvència, el resultat de 
la liquidació de l’exercici 2020 es 
va tancar declarant com a dispo-
nible l’import de 1.531.697,72€ (tot 
i tancar l’exercici amb un deute del 
68%, uns 12 milions d’euros, i tor-
nant a incomplir el principi d’esta-
bilitat pressupostària).
En un nou exercici de celeritat crea-
tiva, a la que ens té molt acostumats 
l’actual govern, d’una comissió in-
formativa (una setmana abans del 
Ple) amb dos modificacions de crè-
dit (308.350€), ens trobem amb tres 
modificacions més, d’urgència, que 
sumen 1.760.547,06 €, l’equivalent al 
7% del pressupost. Resultat, el mes 
de maig ja s’ha fet servir la totalitat 
del romanent disponible.
Ens resulta molt difícil valorar 
modificacions on s’inclouen fins 
a 27 partides de temàtiques to-
talment diferents, i no incloses al 
pressupost 2021, que només n’aca-
bem coneixent el títol. És un poti 
poti en el que podem estar d’acord 
amb alguns punts i en desacord 
amb altres.
En una d’aquestes modificacions, 
s’aporten de forma extraordinà-
ria 100.000€ pel Casino de Caldes 
i 100.000€ pel Centre Democràtic 
que entenem que tenen l’objectiu 
d’ajudar a finalitzar les obres que 
ambdues tenen en curs. Estem a 
favor d’aquesta ajuda (un altre 
punt del nostre programa electo-
ral és executat pel govern), però 
voldríem recordar que el que vam 
proposar era la firma d’un conve-
ni amb les dues entitats on es re-
flectís la co-municipalització de la 
programació. Ens referim a que 
l’ajuntament tingui dret, a canvi 
d’aquesta gran aportació, a l’ús 
acordat d’aquestes instal·lacions 
una bona part de l’any, i això impli-
ca indirectament que l’ajuntament 
tingui capacitat de programar 
cultura de forma molt més inten-
sa que ara. Esperem que aquesta 
decisió sigui un punt d’inflexió en 
la política cultural municipal i no 
només es basi en tallar un parell 
de cintes d’inauguració just abans 
de les eleccions.

Junts x Cat - Caldes de Montbui
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Pressupost muni-
cipal desencertat, 
modificacions de 
crèdit al rescat

ecentment l’Ajunta-
ment ha fet el tan-
cament de l’exercici 
pressupostari 2020. 
És a dir, ha presen-

tat comptes de tot allò realment 
ingressat i gastat. En l’any de la 
pitjor pandèmia de què tenim re-
cord amb la consegüent crisi so-
cial, que cau damunt de com a 
mínim dues crisis prèvies de les 
quals molts ciutadans encara no 
s’havien recuperat, i deixant a 
molts joves que no coneixen res 
mes que crisi...,esperàvem que l 
equip de govern  hi posés el coll i   
s’arremangués per pal·liar els efec-
tes, alleugerit  la càrrega tributària 
a aquells que més estan patint la 
crisi (tant ciutadans, com negocis 
i empreses), pero a  l’ultima ses-
sió plenària va quedar pales un cop 
mes que el govern local escull una 
manera de fer política amb sentit 
de clan polititzant en tot allò que 
es fa o es diu parlant de “nosaltres” 
i els “altres” titllant a la resta de 
partits polítics amb representa-
ció al consistori de “Ridículs” pel 
fet de no estar d acord amb la ges-
tió del govern, utilitzant la majoria 
absoluta deixant de banda el dià-
leg i el consens amb la resta, cal 
una política local mes productiva , 
que sumi, la que te amb compte el 
que uneix i no el que separa, la que 
permet arribar acords amb perso-
nes que no pensen igual que nos-
altres, pero que entre tots podem 
contribuir en millorar el futur del 
nostre poble.
Des de el PPC de Caldes seguirem 
treballant a disposició per aconse-
guir acords amplis per tal de millo-
rar el dia a dia i el futur del nostre 
poble, ara mes que mai les perso-
nes al centre de les actuacions mu-
nicipals, per fer un poble mes sa-
ludable  sostenible i segur, amb les 
aliances necessàries i la correspon-
sabilitat de tothom. 

R

Més que mai les 
persones al centre 
de les accions 
municipals

* Aquest és l’escrit corresponent 
al Calderí d’abril, perquè no hem 
disposat de l’actualitzat per a 
aquesta edició
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Contradiccions científiques:
el motor de la ciència

Els indults

Tots recordem la incertesa vis-
cuda durant l’últim any. Si ha-
gués de definir aquests últims 
mesos amb una paraula, escolli-
ria “dubte”. I és que les discrepàn-
cies científiques sobre la Covid-
19 han estat a l’ordre del dia: des 
del debat sobre l’ús de mascare-
tes fins a l’origen del coronavi-
rus. Mai abans els científics havi-
en estat objecte de tantes mirades 
esperançades, i la vaguetat de co-
neixement sobre el virus i la pan-
dèmia ha conduït a una crisi de 
legitimitat i falta de confiança en 
la comunitat científica.

Els polítics ens semblen uns poca 
vergonya, els periodistes uns 
manipuladors, i així successiva-
ment al llarg de l’espectre pro-
fessional. Ara, arran la pandè-
mia, la ciutadania ha sumat una 
nova professió a la cua de la llis-
ta: els científics. Som mentiders 
que amaguem informació i can-
viem d’opinió segons interessos 
propis. Tot i ser una teoria que 

encaixaria bé en un film post-
apocalíptic, no és la realitat. La 
veritat és que la ciència canvia, 
i amb ella les opinions de pro-
fessionals científics. La ciència 
no deixa de ser un aprenentat-
ge continu que avança a través 
l’augment i acumulació de conei-
xement. La contínua investigació 
permet obtenir noves dades o, en 
un escenari on muntem un puzle 
sense saber-ne la imatge final, 
noves peces. D’aquesta manera, 
com més peces –resultats d’expe-
riments– disposem, més s’assem-
blarà el dibuix mental creat –la 
hipòtesi– amb la realitat. A ve-
gades, els nous resultats confir-
men les hipòtesis vigents, mentre 
que d’altres desmunten les teori-
es que es creien certes. 

És en aquest moment en què 
s›han de buscar explicacions 
alternatives que puguin ex-
plicar els resultats, que hau-
ran de ser validades a través 
l›experimentació.
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LAIA CORNELLAS

ESTUDIANT DE BIOLOGIA

MARIA NÚRIA REVETLLE

PERIODISTA

Cal comprensió, 
empatia, diàleg i deixar 

de banda l’esperit de 
revenja, però està clar 

que tothom ha de posar 
pel seu cantó

NOTÍCIES BREUS

Els nous resultats 
poden confirmar o 

desmuntar teories que 
es creien certes

Caldes organitza visites guiades als 
horts domèstics de la Torre Marimon

Una seixantena de persones van celebrar el Dia Internacional de l’Horti-
cultura, el 16 de maig,  participant en les visites guiades als horts domès-
tics municipals que hi ha a la Torre Marimon. Els assistents van poder 
conèixer de primera mà les característiques dels horts domèstics, trà-
mits que s’han de realitzar per sol·licitar-los, cultius i bones pràctiques 
d’horticultura domèstica ecològica per a l’autoconsum. També va servir 
per explicar com reconèixer les hortalisses i veure exemples d’algunes 
de les plantes que hi ha als horts. Al final de la visita, els participants van 
poder realitzar una experiència pràctica i endur-se un planter a casa.

SOSTENIBILITAT | AGRICULTURA

TERMALISME | EHTTA

Caldes serà seu de l’Associació de Viles 
Termals i Històriques el pròxim 2022

La vila termal de Caldes de Montbui es convertirà en el punt de tro-
bada de totes les principals ciutats termals europees a la primavera 
del pròxim any 2022.
L’assemblea general de l’Associació de Viles Termals i Històriques 
d’Europa (EHTTA) ha escollit el municipi calderí per acollir la pròxi-
ma reunió de l’entitat. La decisió va prendre’s en la darrera assemblea 
general de l’organització, celebrada a la vila termal de São Pedro do 
Sul, Portugal, aquest passat mes de maig. En la trobada, es va ratifi-
car la candidatura presentada per l’Ajuntament de Caldes per acollir 
l’assemblea general de l’any vinent.
L’alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i la regidora d’Europa i 
Projecció Exterior, Núria Carné, van agrair la confiança amb la propos-
ta presentada per l’Ajuntament i van aprofitar l’ocasió per explicar a la 
resta de ciutats membres de l’EHTTA els recursos turístics que ofe-
reix Caldes, les infraestructures i els serveis que es trobaran els mem-
bres de l’associació quan visitin el municipi català el pròxim any 2022.

Continuen els treballs d’asfaltat a 
carrers del centre del municipi

Arran la nova campanya d’asfaltat del 2021 que va emprendre’s el pas-
sat mes de març, l’Ajuntament ha informat que les properes actuaci-
ons en el marc de la campanya es duran a terme en carrers del centre 
urbà, a partir d’avui, dimarts 1 de juny. La campanya, que segons l’al-
calde Isidre Pineda responia a “una de les més grans i ambicioses 
dutes a terme al municipi”, es va iniciar a la Font dels Enamorats, 
en un dels carrers més malmesos de la vila, i el passat 17 de maig va 
finalitzar la intervenció al barri de Can Valls, sent ara el torn del cen-
tre urbà. “L’obra es farà a cada zona per sectors, tallant el trànsit 
en horari laboral” ha informat el consistori calderí. 
Un cop finalitzats els treballs al centre de la vila, s’actuarà en les al-
tres dues zones que queden pendents, que són Els Saulons i El Farell.

OBRES I SERVEIS | CAMPANYA D’ASFALTAT

Pedro Sánchez ha obert la capsa 
dels trons en deixar entreveu-
re que concedirà l’indult als lí-
ders independentistes empre-
sonats pel Suprem. Els ha faltat 
temps al PP i a Vox d’iniciar una 
recollida de signatures i convo-
car una manifestació de protes-
ta per aquest fet. Era esperable, 
per molt detestable que sigui, i 
després que s’omplin la boca, es-
pecialment els de Casado, de vo-
ler-se erigir en l’oposició demo-
cràtica. Cridat a ple pulmó que 
els independentistes es podreixin 
a la presó no sembla un taran-
nà demòcrata. Ara bé, per pre-
visible que fos, la ira que ha ai-
xecat entre els barons del PSOE 
l’anunci és molt decebedor i to-
talment fastigoses les declaraci-
ons de l’expresident del Govern 
Felipe González negant aques-
ta gràcia als presos. Una grà-
cia quan ell va concedir al gene-
ral Armada, un home que sí que 
va intentar donar un cop d’es-
tat no com els presos catalans. 
 
Cal comprensió, empatia, dià-
leg i deixar de banda l’esperit de 

revenja, però està clar que tot-
hom ha de posar pel seu cantó. 
Si bé les declaracions de Gonzá-
lez no ajuden a descallar el con-
tenciós tampoc hi ajuda la tèbia 
resposta del govern català me-
nystenint els indults i reclamant 
una amnistia que tothom sap que 
és impossible perquè no estem 
davant de cap canvi de règim. 
 
S’ha criticat molt l’abraçada que 
Cuixart va fer a Iceta en la presa 
de possessió del govern català, 
perquè el ministre socialista en-
carna el polític del 155, el polític 
que no ha anat mai a veure els lí-
ders independentistes a la presó, 
si bé va dir en veu alta que no hi 
hauríem de ser. Ara que Sánchez 
ha fet aquest pas no se’l pot dei-
xar sol. Catalunya ha d’arribar a 
la independència de manera re-
posada, madura i per una altra 
via, la unilateral, ja s’ha vist que 
perjudica i decep. Gestos com el 
de Sánchez o el de Cuixart lluny 
de criticar-los cal donar-los su-
port si realment estem conven-
çuts que encarem un nou camí i 
un nou futur.
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La reurbanització de l’entorn de la plaça Catalunya integrarà l’actual carrer Sant Pau al nou model de zona 
centre amb prioritat als vianants, connectant la zona estesa des del centre històric fins al Parc de l’Estació

Caldes es referma en l’aposta 
per un centre urbà al servei de les 
persones i una mobilitat segura

D’aquí a pocs mesos, una àmplia 
parcel·la de la zona centre formada 
pels entorns de la plaça Catalunya 
i els seus carrers adjacents gaudi-
rà d’una notòria transformació ur-
banística, eficient i sostenible, que 
seguirà acostant el municipi a un 
model de vila diàfana i accessible, 
socialment integradora i respectu-
osa amb el medi ambient. 

La pandèmia de la Covid-19 ha 
posat de relleu la imminent neces-
sitat d’espais oberts, accessibles i 
integrats amb l’entorn, que respon-
guin de manera eficient a les neces-
sitats humanes més bàsiques, així 
com facilitar les relacions interper-

sonals amb els altres. Però a Cal-
des de Montbui no ha estat deter-
minant, ja que en el transcurs de 
l’última dècada s’ha treballat de-
cididament en l’impuls de la reha-
bilitació i regeneració urbana per 
prioritzar la qualitat de vida de la 
ciutadania a partir d’espais públics 
segurs, sense oblidar el realçament 
del valor històric i patrimonial que 
mereix la vila termal. 

La reurbanització de la plaça Cata-
lunya i els carrers Sant Pau i Rec-
tor Alemany dona compliment a 
una proposta electoral de l’actual 
equip de Govern, a més de donar 
continuïtat al model de transfor-

mació urbanística dut a terme al 
nucli antic i la zona centre en els 
darrers anys: “Aquest projecte no 
s’emmarca només a la plaça Ca-
talunya, que també, sinó sobre-
tot en la millora de la zona centre 
de Caldes, que ve a ser la conti-
nuació natural del carrer Font i 
Boet, un dels carrers que ha patit 
la transformació més important 
dels últims anys” afirma l’alcalde 
de Caldes, Isidre Pineda.  

La intervenció a una de les zones 
més cèntriques de Caldes resoldrà 
una de les cruïlles més conflictives 
del municipi, millorant-ne ferma-
ment l’accessibilitat. “El que pro-

posem és la reurbanització de 
l’entorn de la plaça i els seus car-
rers, perllongant la solució urba-
nística del carrer Font i Boet fins 
a una de les zones de més concur-
rència a la vila, que és la Biblio-
teca i l’Estació d’Autobusos” ex-
plica Jaume Mauri, regidor de 
Mobilitat i Espais Públics. Arran 
la remodelació de l’espai, que serà 
convertit en una superfície de pla-
taforma única, “eliminem les bar-
reres arquitectòniques i el dotem 
de seguretat per a les persones, 
des del parc de l’Estació –un dels 
parcs més importants i cèntrics 
de Caldes- fins a la plaça de la 
Font del Lleó, el bell mig del nucli 

Preservació i realçament del 
valor històric i patrimonial // 

El projecte preveu la 
conservació d’elements 
tan característics com els 
bancs curvilinis de la plaça; 
el manteniment de l’arbrat 
actual (a més de generar 
noves línies d’arbrat), i les 
emblemàtiques llambordes, 
que seran restaurades per 
col·locar-les de nou en una 
superfície plana. 
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Reurbanitzacions anteriors en 
el nucli històric i zona centre han 

embellit el municipi, a més d’aportar 
accessibilitat i seguretat a una 

mobilitat amb prioritat als vianants. 

històric de la vila” afegeix Mauri.

A banda d’aportar confort i ama-
bilitat a l’espai públic, el qual serà 
alliberat de bona part de l’habitual 
circulació viària, l’actuació no afec-
tarà en la preservació del valor pa-
trimonial de la zona. Així mateix, 
el projecte preveu la conservació 
d’elements tan característics com 
els bancs curvilinis de la plaça Ca-
talunya; el manteniment de l’arbrat 
actual (a més de generar noves líni-
es d’arbrat, entre bancs i façanes), 
i les emblemàtiques llambordes, 
que, com en la reurbanització de la 
plaça de la Font del Lleó, seran res-
taurades per col·locar-les de nou en 
una superfície plana. 

Aquestes i altres peticions deri-
vades dels veïns i veïnes del barri 
seran ateses arran el projecte de 
reurbanització. Una d’elles és la 
renovació completa de l’enllume-
nat actual, que millorarà de mane-
ra substancial la qualitat lumíni-
ca de l’espai; així com la renovació 
del clavegueram i el soterrament 
de les línies de serveis que actual-
ment són aèries i resten a la vista. 
“Des de l’associació de veïns hem 
anat reivindicant qüestions de 
millora a l’entorn, especialment 
en matèria d’accessibilitat i d’en-
llumenat, i estem satisfets amb 
la remodelació, sobretot pel fet 
de facilitar-ne l’accés a les perso-
nes d’edat avançada i amb mobi-
litat reduïda” afirma Xavier Mo-
reno, president de l’Associació de 
Veïns de la zona. 

En paral·lel a l’esperada millora en 
la qualitat de vida dels residents i 
la ciutadania, en general, la reur-
banització dels entorns de la plaça 
significarà també un impuls en la 
dinamització econòmica del muni-
cipi, afectant diversos sectors i em-
preses locals. En aquest sentit, es 
calcula que aproximadament una 
quarta part de la inversió del pro-
jecte revertirà directament sobre 
l’economia local, quelcom destaca-
ble en el context actual: “Cedint de 
nou el protagonisme al vianant 
en la zona centre estem afavo-
rint, de manera secundària, als 
eixos comercials els quals, en 
poblacions on s’han executat ac-
tuacions semblants, han assolit 
transformacions d’ingressos de 
fins al 30%” segueix Jaume Mauri.  

12 ANYS DE TRANSFORMACIÓ 
URBANÍSTICA: DEL NUCLI 
ANTIC A LA ZONA CENTRE
En l’última dècada, Caldes de Mont-
bui ha viscut importants transfor-

macions urbanístiques, focalitzades 
en el nucli antic i la zona centre, que 
a banda d’embellir el municipi, han 
resol importants deficiències en 
matèria de mobilitat urbana. “La 
transformació va començar en 
el centre històric, una restaura-
ció absolutament necessària, que 
ens ha permès, al llarg dels anys, 
recuperar espais que abans no hi 
eren, transformar-ne d’altres per 
fer-los accessibles i segurs per a 
la convivència i relació entre els 
veïns i veïnes, i també n’hem creat 
de nous, com la plaça Neus Cata-
là o la plaça Molí de l’Esclop, que 
han estat una autèntica bona 
nova pel que fa a espais públics 
del nostre poble” segueix el regi-
dor Jaume Mauri, un dels impulsors 
dels darrers projectes urbanístics 
que han transformat el centre de 
Caldes de Montbui. 

La remodelació urbanística del 
centre històric va començar a 
prendre forma a partir de la reur-
banització de les antigues cruïlles 
de carrers que actualment com-
ponen la plaça de l’Església, l’any 
2009. La intervenció a la zona per-
seguia la millora de la mobilitat a 
partir de solucions constructives i 
urbanístiques integrades amb l’en-
torn, a més d’adequar i endreçar 
l’enllumenat públic i la xarxa de 
serveis, que es van soterrar per a 
una major seguretat. Li va seguir 
la reurbanització dels carrers de 
Font i Boet i Sentmenat l’any 2016, 
una intervenció cabdal en la millo-
ra de la qualitat de vida dels veïns 
i veïnes. Font i Boet requeria una 
remodelació urgent que donés res-
posta a les necessitats de via ama-
ble per afavorir el passeig i, alho-
ra, que garantís la seguretat arran 
l’elevat trànsit que hi concentrava. 

Dos anys més tard, la construcció 
de l’actual plaça de l’U d’Octubre 
va transformar l’antic aparcament 
del Sindicat en una zona de lleure 
i esbarjo, situada en un entorn de 
gran valor per al municipi que avui 
dia actua de mirador de les Hortes 
de Baix, la riera i el nucli històric. 
A banda de l’embelliment plausi-
ble a una de les entrades princi-
pals al nucli antic i termal de Cal-
des, el projecte urbanístic incloïa 
una actuació paral·lela que per-
seguia resoldre el problema de la 
manca d’aparcament a la zona. La 
construcció de l’aparcament soter-
rat Centre –El Sindicat, inaugurat 
l’any 2019, ha significat l’allibera-
ment de vehicles en un espai on 
era primordial cedir, novament, la 
preferència de mobilitat a les per-
sones, sense desatendre, d’altra 

banda, l’elevada demanda d’apar-
cament en el centre urbà. 

Quasi de manera paral·lela en el 
temps, l’any 2018, Caldes de Mont-
bui va viure una de les remodela-
cions urbanístiques amb més inci-
dència en la vida dels vilatans: la 
urbanització de la plaça de la Font 
del Lleó. Després d’aproximada-
ment un any d’adequació urbanís-
tica, precedida pel seguiment ar-
queològic que es va dur a terme 
l’any anterior a les obres, el centre 
neuràlgic de la vila es va convertir 
en un espai dedicat íntegrament al 
ciutadà, de caràcter diàfan i en un 
sol nivell, i on sense grans preten-
sions, s’ha aconseguit realçar l’im-
portant patrimoni històric i termal 
del municipi. “El patrimoni medi-
eval i cultural del nucli antic es-
tava absolutament oblidat, in-
accessible” assenyala Mauri, qui 
afegeix que, arran la transforma-
ció del nucli històric, “l’hem real-
çat a l’alçada que mereix”. Amb 
tot, “hem aconseguit embellir 
Caldes de Montbui” apunta el re-
gidor d’Espais Públics, i de manera 
col·lateral, “hem detectat que els 
calderins i calderines han aug-
mentat de manera exponencial 
el seu sentiment de pertinença i 
d’orgull de municipi”. 
 

LA NOVA MOBILITAT AL 
SERVEI DE LES PERSONES 
Les darreres transformacions ur-
banístiques dutes a terme a Cal-
des de Montbui són indispensables 
en l’adequació del municipi per a la 
correcta implantació i foment del 
nou concepte de mobilitat –efici-
ent, sostenible, segur i accessible- 
que no només persegueix la vila, 
sinó que significa un dels princi-
pals reptes de les societats actu-
als a escala mundial. “Una dada 
que evidencia la urgent neces-
sitat de crear espais segurs per 
a les persones és el creixement 
exponencial del parc de vehicles 
a Caldes, que ha augmentat un 
40% l’última dècada: l’any 2002 
eren 7.000 vehicles, i el 2019 ja 
n’eren 11.000; pràcticament un 
cotxe per habitant amb carnet de 
conduir” explica Mauri. La mag-
nitud de la tendència creixent de 
la circulació viària obliga, sense 
dubte, a un dràstic replantejament 
de la mobilitat on es retorni el pro-
tagonisme al vianant arran l’ade-
quació d’espais públics segurs per 
a les persones i, alhora, s’establei-
xin eixos bàsics de circulació viària 
on els vehicles puguin circular de 
manera eficient i compatible amb 
el medi ambient. 
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El tradicional concert del músic calderí Ramon Solé i la seva banda recapta 2.200 euros en 
favor de la secció local de Creu Roja en una tarda plena d’emoció, solidaritat i ganes de festa

El parc de Can Rius va acollir a un públic entregat que va gaudir de bona música, diversió i mostres d’afectivitat, respectant les mesures. > J. SERRA

l passat diumenge dia 30 
de maig es va celebrar la 
setena edició de l’aplec 
Caldes is Hell, un concert 
organitzat per El Centre, 

Ateneu Democràtic i Progressista i el 
músic calderí Ramon Solé que a causa 
de la situació sanitària va haver de can-
viar la intimitat i el caliu de El Cen-
tre per un espai obert per assegurar 
la distància social tal com marquen les 
mesures per fer front a la pandèmia. 
El Parc de Can Rius va acollir, gairebé 
amb tot l’aforament complet, les 270 
persones que com a públic van gaudir i 
vibrar amb les cançons de Solé dedica-
des a la vila termal. Va ser un aplec di-
ferent i especialment emocionant, tant 
Solé com El Centre, havien decidit que 
l’objectiu d’aquest concert fos solidari. 
Tota la recaptació de la venda de les 
entrades anirà destinada als projectes 
de la secció local de Creu Roja. Carles 
Martínez, president de l’entitat, feia un 
agraïment públic instants abans de co-
mençar el concert. Amb gairebé totes 
les localitats venudes, es van recaptar 
2.200 euros que es destinaran a l’enti-
tat calderina per poder continuar pres-
tant el seu servei amb garanties i donar 
cobertura a totes les persones usuàries 
dels seus diferents serveis. Per al cal-
derí, Ramon Solé, “la meva inquietud 
de fer aquest concert solidari naixia 
l’any passat, em va commoure mol-
tíssim veure la feina dels voluntaris 
i voluntàries de la Creu Roja, que en 
els moments de més por, amb el con-
finament més dur, ells s’arremanga-
ven i sortien al carrer i anaven a fer 
el que fos per ajudar a les persones 
que més ho podien necessitar.”

Tot i que els organitzadors teni-
en certa inquietud per com funcionaria 
un repertori pensat per taverna en un 
exterior, o bé, si el caliu que es genera 
entra la banda i el públic en un espai 
petit i tancat s’aconseguiria en un espai 
obert, les expectatives es van superar 
de llarg, “la bona predisposició del 
públic i les ganes de viure experièn-
cies com tornar a anar a concerts, de 
cantar junts, de certa normalitat va 
contribuir de forma decisiva a crear 
aquest caliu” apunta Solé.

Durant aquesta nova edició del 
Caldes is Hell, el calderí Ramon Solé 
acompanyat per la seva banda forma-
da per la Lola Rascón, a les percussi-
ons i cors, Agustí Ciurans, a la bate-
ria, José Manuel Robisco, al baix i als 
cors, Víctor Velasco al violí i als cors i 
Pol Aumedes a l’acordió i als cors van 
fer gaudir, durant poc més de noranta 
minuts, a un públic entregat amb les 
cançons amb què Solé fa un homenat-
ge ple d’humor, amor, ironia i sarcasme 
sobre la vila calderina.

Un dels moments més emocio-
nants de la jornada es va viure amb 

E
Mireia Clapers

l’ovació que músics i públic van diri-
gir als voluntaris i voluntàries de Creu 
Roja que eren presents al concert i 
que van ajudar a que tothom respec-
tés el protocol sanitàri i, sobretot, quan 
es va poder escoltar la cançó “Mans i 
Mans”, una peça creada especialment 
per Solé dedicada al voluntariat com a 
homenatge per la tasca que van realit-
zar durant el confinament on “parla 
d’aquestes mans que són necessàri-
es per fer aquesta feina i subratlla 
la manera de fer d’aquesta gent, que 

donen sense esperar res a canvi i que 
ho fan per ajudar, són superherois” 
explica el músic calderí. També va emo-
cionar la dedicatòria que Solé va fer de 
la cançó “El Pont de Can Rius” a tots els 
calderins i calderines que van marxar a 
conseqüència de la pandèmia. Arribant 
al final del concert, van aparèixer les 
tradicionals corrandes, que en aquesta 
edició, per mantenir les mesures de se-
guretat, la gent no va poder pujar a l’es-
cenari, Solé i la seva banda van inter-
pretar les propostes que havíen rebut 

prèviament. Alguns dels motius de les 
corrandes van ser, com no podia ser 
d’altra manera, el virus de la Covid, les 
obres de l’aparcament o l’especial re-
cord de l’estimat fotògraf calderí, Gui-
llem Ayora, traspassat recentment.

Un cop finalitzat el concert en 
Ramon Solé valorava molt positiva-
ment com havia anat aquesta edició 
del Caldes is Hell “en faig una valora-
ció immillorable, estem súper satis-
fets, molt contents en tots els aspec-
tes” declarava el músic calderí.

Música, emoció i amor

270
espectadors van 
gaudir del concert 
que  va celebrar-se 
a l’aire lliure

La Creu Roja 
local va ser
protagonista
de l’acte

Els dies 22 i 23 de maig, Can Rius va ser testimoni de l’estrena 
del curtmetratge ‘Op.32’, una producció catalana-moldava del col-
lectiu audiovisual amb base a Caldes de Montbui, Plans Films, 
que va ser rodat a la Sala Noble de Can Rius, el passat desem-
bre. El curtmetratge, dirigit per Vicenç Ferreres i protagonitzat 
per les actrius calderines Lola Rascón i Elisabeth Esteve, ha estat 
seleccionat al Boden International Film Festival 2021 de Suècia.  

Tot Música Ensenyament ha celebrat unes ‘Portes Obertes’ al-
ternatives aquest cap de setmana. Alumnes del centre han sortit 
a peu de carrer per oferir micro-concerts i tallers a les persones 
que poguessin estar interessades en sumar-s’hi el pròxim curs. 
“Obrir les portes i passejar per l’escola implica moltes mesu-
res sanitàries” diu Imma Cuscó, “i la millor manera de mos-
trar què fem a l’escola és escoltant-ne els resultats” afegeix. 

Can Rius acull l’estrena d’‘Op.32’ Unes ‘portes obertes’ a l’aire lliure

CONCERT | APLEC ‘CALDES IS HELL’

FOTOGALERIA A: WWW.CALDERI.CAT
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L’últim Caldesflor que va celebrar-se amb normalitat va ser l’any 2019. > J. SERRA

Caldes celebra la festa de les flors 
adaptada a les mesures sanitàries

Acció Cívica Calderina ha prepa-
rat una edició especial i diferent per 
celebrar el Caldesflor-Corpus 2021 
amb un format reduït per respectar 
les mesures sanitàries establertes. 
Tot i que l’entitat té pendent la ce-
lebració dels 25 anys de la recupe-
ració de les catifes de flors a Caldes, 
l’entitat calderina en aquesta edició 
realitzarà 2 catifes florals per adults, 
una catifa infantil i una catifa dedica-
da als països que, actualment, tenen 
una incidència alarmant del corona-
virus, com són Índia, Japó, Brasil i 
Colòmbia i que porta per títol Pre-
gàries amb Art.
Durant els dies 2, 3 i 4 de juny es rea-
litzarà el muntatge de la mostra flo-
ral al casc antic de la vila, a les termes 
Romanes s’hi podrà veure l’exposició 
de roses i de l’ou com balla i durant 
aquesta setmana també es podrà 
veure una exposició de quadres a di-
ferents establiments del centre his-
tòric de la vila. El dia 5 de juny, a les 
9 del matí, a la plaça de la Font del 
Lleó, es prepararan les dues catifes 
realitzades per adults, una portarà 

El Parc de l’Estació acull el concert 
Pre 50è Aplec de les Sardanes

L’Agrupació Sardanista Calderina va organitzar el passat dissabte dia 
22 de maig el concert Pre 50è Aplec de Sardanes amb la cobla Sant 
Jordi – ciutat de Barcelona al Parc de l’Estació. Més d’un centenar 
de persones van gaudir d’aquesta activitat sardanista i l’entitat valo-
ra positivament “el fet de comptar amb una cobla amb tant ressò ha 
ajudat a tenir una molt bona acollida a la convocatòria, ja que més de 
la meitat del públic assistent era de fora de la nostra vila”. Sardanis-
tes d’arreu van assistir a un concert de luxe amb la cobla Sant Jordi-
Ciutat de Barcelona i van gaudir de les notes de la Cobla i, després de 
tants mesos d’aturada a causa de la pandèmia, van agrair l’organit-
zació d’aquest acte. “El públic tenia ganes de tornar a escoltar, i quan 
sigui possible, de ballar sardanes i això ens anima a seguir preparant 
altres activitats” destaquen des de l’entitat calderina.

de la Generalitat i de la Sra. Fran-
cisca Alsina, presidenta de la Taula 
del Tercer Sector. Els actes d’aques-
ta edició del Caldesflor finalitzaran 
el diumenge 6 de juny amb la cele-
bració de l’ofici de l’Eucaristia a les 
11.30 h i amb la desfeta de les cati-
fes, a les 18 h de la tarda, on també 
hi haurà l’actuació de la colla de Ge-
ganters i Bastoners de Caldes.

per títol Caldesflorida i la segona ti-
tulada Monuments en flor. La catifa 
infantil s’iniciarà una hora després, a 
les 10, els participants hauran d’anar 
acompanyats d’un adult amb inscrip-
ció prèvia. A la tarda s’inaugurarà la 
XXI Mostra floral amb la passada 
per les catifes de les autoritats locals, 
amb la presència de la Sra. Àngels 
Torras, del departament de Cultura 

La celebració d’enguany de Caldesflor es viurà del 2 al 6 de juny

TRADICIÓ | CALDESFLOR CULTURA POPULAR | CONCERT DE SARDANES 

Moment de l’actuació de la Cobla Sant Jordi- Ciutat de Barcelona. > CEDIDA

Anuncia’t!
Més de 3.000 
lectors veuran 
aquest anunci.

 t · 93 707 00 97
hola@calderi.cat
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a història dels últims 
anys del CH Caldes 
dóna per a escriure 
un llibre, un d’aquells 
d’autosuperació, d’es-

tima personal i d’èpica. És difícil 
imaginar que un equip en només 
set temporades en la màxima cate-
goria hagi pogut tocar el cel com ho 
ha fet el club arlequinat, però el dia 
d’avui això és una realitat, que li ha 
valgut ingressar en la EHCA (Asso-
ciació Europea de Clubs d’Hoquei 
Patins), la nova competició que 
substituirà l’actual Copa d’Euro-
pa, en format tancat.

Després d’una temporada an-
terior marcada per la covid-19, on 
els d’Eduard Candami van acabar 
en un espectacular sisè lloc, poc es 
podia preveure millorar aquest re-
sultat. Explicava el president Pere 
Barrios a aquest mitjà el desembre 
passat que “tinc una fe cega en els 
tècnics, ja que sempre s’han com-
plert totes les expectatives. Per 
això si diuen que podem quedar 
entre els quatre primers, m’ho 
crec cegament, ja que mai han fa-
llat” una afirmació que inclús s’ha 
vist superada amb la tercera posi-
ció aconseguida en l’última jornada 
de lliga, després de superar al Noia 
per 6-5. El Caldes ha aconseguit la 
proesa de superar a equips més 
professionalitzats com Reus De-
portiu o Lleida, sent el millor dels 
equips modestos de la categoria.

Els números són els millors 
de les set temporades en Ok Lliga, 
amb 19 victòries, cinc empats i sis 
derrotes, sent el cinquè millor atac 
amb 115 gols i la quarta millor de-
fensa amb 86 encaixats. L’aportació 
d’homes com Ferran Rosa, màxim 
golejador de l’equip amb 22 gols, 
d’Álvaro Jiménez i Sergi Miras 
amb 18 i Cristian Rodríguez amb 
16 han consolidat l’atac calderí.

El porter Gerard Camps ha 
estat el jugador que més ha fet ser-
vir Candami, havent jugat la tota-
litat dels 30 partits de lliga, seguit 
pel capità Alexandre Acsensi, Lluís 
Ricart, Rodríguez i Miras amb 28, 
un menys per a Roger Acsensi i 26 
per a Giménez.

A més a més, l’equip jugarà la 
Copa del Rei en dues setmanes (10 
juny a les 13:00 h), enquadrat amb 
el CE Lleida en els quarts de final. 

El millor CH Caldes de la història...
encara es pot superar

Pere Barrios i Eduard Candami en la roda de premsa on van explicar l’adhesió del club a la EHCA . > A. SAN ANDRÉS

EHCA | HOQUEI PATINS

La gesta d’aquesta temporada li ha servit per a entrar en la nova competició europea

A banda, el 18 de juny s’enfronta-
ran als portuguesos de l’HC Riba 
d’Ave en els quarts de la World 
Skate Europe -l’antiga CERS- on 
són un dels equips favorits. És a 
dir, el millor Caldes de la història, 
encara es pot superar.

LA EHCA, UN PREMI QUE 
POT SER UN PROBLEMA
Tot això ha servit per a entrar per 
la porta gran en la nova EHCA, 
una nova lliga europea tancada al 
més pur estil de l’Eurolliga de bàs-
quet, amb un número tancat dels 
equips més potents del continent 
“Ni els més vells del lloc es podi-
en imaginar que l’hoquei Caldes es-
taria jugant una Champions l’any 
vinent” va explicar en la roda de 
premsa posterior, el president Bar-
rios. “Som part dels 12 equips que 
formaran la nova lliga europea. 

Es va fer una assemblea en l’úl-
tima final4 a Portugal, amb tots 
els membres fundadors i els qua-
tre que ens hem incorporat” afe-
geix. Aquesta “superlliga” europea 
inclou a cinc equips portuguesos 
(Porto, Sporting, Benfica, Olivei-
rense i Barcelos), cinc espanyols 
(Barça, Noia, Reus, Liceo i Caldes), 
un francès (Saint Omer) i un italià 
(Forte dei Marmi).

A diferència del que va pas-
sar en el cas del futbol, en l’hoquei 
la federació ha estat d’acord amb la 
iniciativa i Carmelo Paniagua pre-
sident de la Rink Hockey europea 
va donar per bo el format, instant 
a la ràpida creació del calendari.

Però això crea un greu pro-
blema al Caldes. Tenir cada quin-
ze dies als millors equips europeus 
pot significar un problema d’infra-
estructures, ja que els 300 assis-

tents al pavelló de la Torre Roja no 
són suficients per a rendibilitzar la 
inversió que l’equip haurà de fer per 
participar. “El 17 de març vaig par-
lar amb l’alcalde de cap on anava 
la cosa, plantejant fer una am-
pliació i suggerint unes grades 
metàl·liques desmuntables, que 
ens donen capacitat per a gaire-
bé doblar la capacitat del pavelló, 
ja que no podem fer el ridícul” ex-
plica el president, que afegeix que 
“plantejar rebre a equips d’aquest 
nivell amb els mitjans actuals, ens 
fa una mica de cosa i demanem 
públicament que l’Ajuntament es 
mentalitzi i faci un esforç i vegi els 
grans avantatges que això suposa, 
situant a Caldes en el mapa euro-
peu d’aquest esport”. La reclama-
ció del màxim mandatari arlequi-
nat està molt fonamentada, ja que 
la major part dels rivals en aques-

ta competició, normalment arros-
seguen una bona quantitat de mem-
bres de l’staff, directius, però també 
aficionats, un bon moment per a fo-
mentar el turisme de la localitat.

Pel que fa a instal·lacions, el 
pavelló de la Torre Roja s’ha que-
dat antiquat per a un moment es-
portiu com l’actual, però sembla 
que el consistori, de moment, no 
mou peça, ja que aquesta és una 
demanda que ja s’arrossega de fa 
algunes temporades. Si fem un 
repàs dels pavellons d’hoquei de 
poblacions pròximes, objectiva-
ment la majoria són millors en tots 
els aspectes, tot i no acollir un ni-
vell competitiu com el de Caldes. 
Sant Feliu de Codines, Sentme-
nat o Castellar compten amb mi-
llors espais, tot i no tenir cap equip 
en l’elit. Palau, fins i tot, ha estat 
aquest cap de setmana la seu de la 
final4 de la Copa d’Europa femeni-
na, que a més, han guanyat. Un pa-
velló nou és gairebé una obligació.

“Hem d’aconseguir que 
l’economia del club pugui supor-
tar-ho i estem treballant amb aju-
des tant de l’ajuntament com de 
nous espònsors i basant l’econo-
mia en la venda d’entrades pels 
partits, que és un ingrés molt im-
portant” afirma Barrios que remar-
ca que “si parléssim de l’antic for-
mat europeu també existiria el 
mateix problema, ja que vindrien 
els mateixos equips”. “Demanem 
al consistori que es vagi mentalit-
zant i es posi les piles per a treba-
llar aquest estiu per a tenir unes 
instal·lacions dignes del que ens 
visitarà” sentencia el president.

Aquestes limitacions han fet 
que el Caldes només s’hagi compro-
mès per un any, ja que si el club no 
respon econòmicament o les instal-
lacions no estan a l’altura, haurà 
d’abandonar, tot i que els arlequi-
nats volen quedar-se i ser un dels 
millors d’Europa.

L
Albert San Andrés

91 equips van assolir el repte, amb quasi 100.000 € de recaptació

HOMENATGE ESPORTIU | ONCODINES TRAIL 

La màgica unió entre l’esport i la solidaritat 

La primera edició l’OnCodines 
Trail va ser una autèntica festa 
de l’esport i la solidaritat contra el 
Càncer amb la participació de 92 
equips i més de 250 voluntaris, dis-
sabte passat. El repte, que va fer 
pas per Caldes i 10 municipis més 
de la comarca i del Moianès, va 
transcorre sense incidències en el 
marc de tres recorreguts diferen-
ciats però tots amb sortida i arri-

bada a Sant Feliu de Codines. Dels 
92 equips que van passar per l’arc 
de sortida, 91 van assolir comple-
tar els recorreguts. 
Però a banda de sumar quilòme-
tres, els participants tenien una 
fita més important: recaptar un 
mínim de 600 € per equip que es 
destinen íntegrament a la Fun-
dació Oncovallès i a la Barcelona 
Brain Health Initiative (BBHI) de 

l’Institut Guttmann. Aquest dis-
sabte, el marcador de donatius es-
tava a 99.595 euros recaptats, però 
segons informa l’organització, du-
rant aquesta setmana es mantin-
drà obert per intentar superar els 
100.000 euros.
La jornada va celebrar-se respec-
tant totes les mesures sanitàries, a 
més d’efectuar els test d’antígens a 
participants i voluntaris.Participants en el Tram 2, dedicat a l’alpinista Sergi Mingote. > LAIA GUÀRDIA
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  Exposició

Del 4 al 6 de juny: “Intermitències cre-
atives”
Obres dels alumnes joves del Taller d’Art 
Manolo Hugué 
Lloc: Sala Delger

  DIMARTS 1
PERÍODE DE MATRICULACIÓ
De l’1 al 30 de juny, període de matricula-
ció del següent curs escolar 2021-2022, en 
modalitat presencial (amb cita prèvia) i a 
través del web: www.emmjoanvalls.cat 
Lloc i organitza: EMM Joan Valls  

  DIMECRES 2
10 H · JORNADA SOBRE DISSENY DE 
POLÍTIQUES ENERGÈTIQUES LO-
CALS EN CLAU DE SOSTENIBILITAT
Les persones interessades en participar 
poden formalitzar les inscripcions a través 
d’aquest enllaç http://scur.cat/N06CLL
Lloc: Espai de Can Rius
Organitza: Associació de Municipis de la 
Riera de Caldes (AMERC)

  DIJOUS 3
19 H · INAUGURACIÓ DEL MIRADOR 
DE L’ELISABETH EIDENBENZ
Lloc: Mirador carrer Sant Jordi
Organitza: Ajuntament de Caldes

  DISSABTE 5
10:30 H · CURS D’AQUAREL·LA
Curs de cap de setmana, els dies 5 i 6 de 
juny, a càrrec de Lluís Bruguera. Curs de 
9 hores en total: de 10:30h a 13:30h i de 
15:30 a 18:30 h. 
Lloc i organitza: Taller d’Art Municipal 
Manolo Hugué 

19 H · CONCERT DE LLUÍS ROBISCO
Preu: 10€. Venda d’entrades a: www.cal-
descultura.cat 
Lloc: Casino de Caldes
Org: Regidoria de Cultura de l’Ajuntament

  DIUMENGE 6
12 H · CONCERT
‘Oh! Wait!! Òpera’ a càrrec de grup Flaus-
taff . Recull de temes del món de l’òpera i 
on alguna de les obres mítiques del grup.
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: EMM Joan Valls 

12 H · DIADA DE PORTES OBERTES
Lloc i organitza: Casino de Caldes 

  DILLUNS 7
9:30 H · OFERTA FORMATIVA DE 
FORMACIÓ OCUPACIONAL
‘Alfabetització informàtica’ adreçat a per-
sones treballadores desocupades inscri-
tes al Servei d’Ocupació de Catalunya
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: La Piqueta

  DIMARTS 8
8H · DEIXALLERIA MÒBIL
Lloc: Aparcament carrer de les Escoles Pies
Organitza: Ajuntament de Caldes 

20 H · XERRADA SOBRE LA SITUA-
CIÓ POÍTICA A CATALUNYA
‘La remuntada dels independentistes. Cap 
on anem?’ a càrrec de Vicenç Partal, direc-
tor de Vilaweb
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: Grup d’Entitats Indepen-
dentistes de Caldes (Assemblea, Caldes 
Groga, CDR, Grup de Suport a Raül Rome-
va, Grup de suport a la Xènia i Omnium)

  DIMECRES 9
8 H · SERVEI D’EXPEDICIÓ I RENO-
VACIÓ DEL DNI
Places limitades. Reserves trucant a l’OAC
Lloc: OAC
Organitza: Direcció General de la Policia 

10:30 H · VISITES A L’ARXIU HISTÒRIC
Amb motiu del Dia Internacional dels arxius. 
Nova sessió, dijous 10 de juny a les 17:30 h. 
Lloc: Arxiu Històric Municipal de Caldes
Organitza: Ajuntament de Caldes 

  DIJOUS 10
17 H · SERVEI DE SALUT PER A JOVES
Lloc: Espai Jove El Toc
Organitza: Ajuntament de Caldes 

  DIVENDRES 11
18 H · XERRADA “LA MATERNITAT 
D’ELNA”
A càrrec d’ Assumpta Montellà i Carlos. 
Lloc: Vestíbul de la Biblioteca Municipal 
Organitza: Ajuntament de Caldes 

  DISSABTE 12
10:30 H · CURS DE TORN
Curs de cap de setmana, els dies 12 i 13 de 
juny, a càrrec de Carles Vives. Curs de 9 hores 
en total: de 10:30h a 13:30h i de 15:30 a 18:30 h. 
Lloc i org.a: Taller d’Art Manolo Hugué 

18 H · FESTIVAL SIMFÒNIC
Concert de combos de l’escola Tot Música 
Alumnes d’infantil fins als grups d’adults. 
Lloc: Pati de l’Espai Jove El Toc
Organitza: Tot música Ensenyament 

  DIUMENGE 13
12: 30H · CICLE JOVES MÚSICS, 
GRANS CONCERTS
Concert-vermut amb Marta Shanti. Venda 
d’entrades: taquilla els dijous de 17 a 19 h i 
per internet a http:bit.ly/CasinoCaldes
Lloc: c. Forn, davant del Casino de Caldes 

  DISSABTE 19
10:30 H · CURS DE CIANOTÍPIA
Curs de cap de setmana, els dies 19 i 20 de juny, 
a càrrec de Genoveva Sanz. Curs de 9 hores en 
total: de 10:30h a 13:30h i de 15:30 a 18:30 h. 
Lloc i org.: Taller d’Art Manolo Hugué 

17 H · ESPECTACLE FAMILIAR
“El Castell Màgic”, l’espectacle infantil i fa-
miliar de Màgic Andreu amb la col·laboració 
de Los Tetes Clowns. Preu: 10 euros. Entra-
des ja a la venta a Atrapalo.com.
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: SOKO agencia

19 H · CICLE PARLEM DE CULTURA 
POPULAR
‘Orígens i evolució de la Flama del Canigó’. 
Intervindrà Vicenta Pallarès, presidenta 
d’Acció Cívica Calderina i Laia Cuscó, regi-
dora de Cultura de l’Ajuntament. Gratuït.
Lloc: Casino de Caldes (sala petita)
Organitza: ACC 

  DIUMENGE 20

10 H · FIRA D’ANTIQUARIS I BRO-
CANTERS
Lloc: C. Mestre Gregori Montserrat/Plaça 
de Catalunya / Org.: Ajuntament de Caldes

10 H · BOTIGUES AL CARRER
Lloc: Av. Pi i Margall, i c. Gregori Montserrat 
Organitza: UCIC i Ajuntament de Caldes 

19 H · CONCERT ORQUESTRA MU-
NICIPAL I OCTET JOAN VALLS
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: EMM Joan Valls 

20 H · CICLE JOVES MÚSICS, 
GRANS CONCERTS
Reskate en concert: presentació de Primi-
tiu. Preu: 8 euros. Venda d’entrades: taqui-
lla els dijous de 17 a 19 hores i per internet 
a http:bit.ly/CasinoCaldes
Lloc i organitza: Casino de Caldes

  DISSABTE 26
19 H · CICLE PARLEM D’ART
“Fotografia de viatges” a càrrec del fotògraf 
Quim Dasquens. Amb la presencia de Laia 
Cuscó, regidora de Cultura de l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui. Activitat gratuïta.
Lloc: Espai d’Art Casino / Org.: Artsgrup

  DIUMENGE 27
CAMPIONAT TIR AMB ARC DE CAMP
Se celebraran les semifinals, les finals 
i lliurament de trofeus i medalles de la 
Lliga Catalana. 
Lloc: Bosc del Negrell, Caldes de Montbui
Organitza: Arquers del Negrell 
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Curiositats

“El que més 
m’agradaria és poder 

cantar òperes com a 
solista arreu del món”

J.
 S

E
R

R
A

Com vas arribar a la música?
De petita els meus pares em van apun-
tar a l’extraescolar de música a P3 i 
des de petita al Nadal he cantat les na-
dales i cantava molt  tot el dia i sem-
pre em deien que cantava molt bé i 
des de sempre que m’ha agradat. Des 
de sempre recordo haver fet música 
a l’escola, em vaig apuntar a l’Escola 
Municipal de Música Joan Valls, vaig 
veure que m’agradava molt i que era 
la meva vida.

Quina és la teva formació?
A l’EMM Joan Valls vaig començar 
fent llenguatge musical i piano durant 
9 anys i 3 o 4 anys fent cant. Llavors 
vaig conèixer el Cor Veus Amics de la 
Unió de Granollers i vaig anar a fer les 
proves per entrar a la coral. Quan em 
van agafar vaig estar un any compa-
ginant els dos llocs i després, més per 
comoditat per no haver d’anar a dues 
escoles, em vaig quedar a Granollers 
i vaig seguir fent llenguatge musical, 
cant, coral i piano.

Com i quan vas sentir que cantar era 
el que més t’agradava?
El primer instrument que vaig comen-
çar a estudiar va ser el piano, cap a 
tercer de primària tenia la inquietud 
de fer cant i vaig veure que tenia més 
interès, m’agradava més, el cant que 
el piano. Tot i que estudiava les dues 
coses, amb el cant sempre hi tenia mi-

llor predisposició. 
En què et sents més còmode, amb 
el cant individual o amb el cor?
És molt diferent, quan canto amb 
la coral m’agrada molt perquè 
sents les diferents veus, l’harmo-
nia, és molt especial i a més, con-
nectes amb la gent amb la que 
estàs cantant, hi ha molta com-
plicitat amb les mirades. Però 
quan canto líric, que és el que més 
m’agrada, també ho gaudeixo molt.

Ets membre del Cor de Veus In-
fantil– Amics de la Unió, quan hi 
vas entrar?
Hi vaig entrar a primer d’ESO, 
però aquest ja és el meu últim 
any.  Quan fem els 18 anys, ja s’aca-
ba. M’agradaria continuar amb el 
Cor Jove, però dependrà si final-
ment puc entrar al Conservatori 
del Liceu, ja que potser el Cor de 
Cambra és on m’aniria més bé per 
la veu que tinc.

Després de tants anys al Cor de 
Veus Infantil – Amics de la Unió, 
què ha significat per a tu?
Per mi ja són com una família, 
passem moltes hores junts prepa-
rant les produccions, també hem 
compartit molts viatges, acabes 
passant molt de temps, per mi la 
Coral és com una segona família. 
Es genera confiança i amistat per 
a tota la vida. El director també és 
un referent, quan estem de viatge 

és com un segon pare. També, ser 
membre de la coral, m’ha donat la 
oportunitat de viatjar a països com 
Xina, Bulgària, els Estats Units 
d’Amèrica, Japó i conèixer altres 
cultures, músiques i m’ha ajudat a 
créixer com a persona.

Amb el cor heu participat en pro-
duccions del Liceu, com definiri-
es l’experiència?
Ha estat una experiència molt en-
riquidora. Poder cantar a un teatre 
com el Liceu, que és tan explosiu, i 
que tants cantants els hi agradaria 
poder cantar, tenir la oportunitat 
d’anar-hi s’agraeix molt. 

Tens algun referent musical?
Per a mi, la Montserrat Caballé és 
la figura de referència. Quan he 
de buscar alguna cançó sempre 
busco a veure com ho feia ella. De 
vegades he vist que fa alguna cosa 
per atacar els aguts i miro de pro-
var-ho per veure si va bé.

Al Youtube hi publiques covers, 
com va sorgir la idea?
Des de sempre he pensat que 
m’agradaria crear un canal per 
cantar, i durant el confinament, 
com que tenia molt temps lliure, 
vaig decidir fer el pas de crear 
canal. En un principi els enregis-
trava i els penjava a Instagram, 
però ja que els tenia gravats i edi-
tats vaig crear el canal a Youtube. 

Núria
Vives 

Xalabarder

Soprano

Per aquesta jove promesa calderina la música és la seva 
vida. Des de ben petita va tenir clar que s’hi volia dedicar. 
Després de passar per l’escola municipal de música de la vila 
i pel Cor de Veus Infantil de Granollers, ara amb 18 anys, es 
prepara per entrar al Conservatori del Liceu i fer realitat el seu 
somni d’interpretar òperes com a solista arreu del món. 

Mireia Clapers 

Podeu veure el vídeo o llegir 
l’entrevista completa a:
www.calderi.cat


