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Veïns de Can Valls i
Torre Negrell demanen
millores en seguretat
>P04

Els 50 anys de l’escola
El Farell reuneix a
centenars de persones
>P06

Quasi 2.000 € per a
Creu Roja, gràcies a la 8a
edició del Caldes is Hell
>P18

El CF Caldes fa
història i ascendeix
a Primera Catalana
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La revolució
dels pintxos
Caldes de Montbui ha recuperat amb èxit
de participació una de les activitats més
populars de la vila: la Via del Pintxo.
>P02-03

Calderins, calderines i persones visitants han tornat a omplir els carrers de Caldes en la que ha estat la primera edició de l’activitat que se celebra des de l’esclat de la pandèmia. > J.SERRA
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GASTRONOMIA | VIA DEL PINTXO

Els pintxos tornen a omplir de
Les ganes de retrobar-nos i recuperar l’activitat festiva i de carrer han quedat paleses en la que ha estat la primera

Un grup de persones que han participat en la Via del Pintxo enguany, degustant una de les 13 propostes gastronòmiques que, amb el beure, s’ha ofert al preu habitual de l’activitat: 2,50 €. > J.SERRA

Ivette Hijano

E

s feia difícil preveure enguany la resposta social
a la nova crida d’omplir
els carrers i les places de
Caldes de Montbui en la
cinquena edició de la Via del Pintxo.
O potser no tant ... De fet, pocs minuts
després del tret de sortida “a la festa
gastronòmica per excel·lència de la
nostra la vila” deia l’alcalde, qualsevol dubte amb relació al possible èxit de
participació va quedar més que resolt.
Les llargues cues i l’ambient festiu que
vestien les terrasses i els exteriors dels
13 establiments participants feien més
que evident les ganes que teníem de recuperar la normalitat i tornar a compartir plegats. “És al·lucinant veure
a tanta gent” s’escoltava al pas dels vianants, referint-se a la densitat de persones que novament s’acumulaven a les
portes dels restaurants per assaborir

“Els establiments
participants
d’enguany són
els 13 valents
i valentes que
han decidit que,
després de dos
anys de pandèmia,
és el moment de
sortir i omplir
els carrers i les
placeson gaudir
plegats d’aquest
esdeveniment
gastronòmic”
Carles Martín
president de
l’associació
Projecte Mexcla’t

les diverses propostes culinàries; tot
plegat l’excusa que ha servit per oficialitzar aquells retrobaments que restaven pendents o tornar a gaudir amb la
família i amics.
Del 26 de maig fins al divendres
3 de juny, la vila de Caldes de Montbui
ha recuperat la mostra gastronòmica
de petit format dels bars i restaurants
locals del municipi, “una de les activitats més populars de Caldes que
connecta la gastronomia local amb
els calderins i calderines, així com
a totes les persones que ens visiten
amb motiu de la Via del Pintxo” va dir
Isidre Pineda en la presentació d’aquesta cinquena edició, la primera que se
celebra des de l’esclat de la pandèmia.
Carme Germà, regidora de Turisme i
Termalisme hi afegia que “estem molt
contents de reprendre la iniciativa
després d’aquests dos anys d’aturada, i ho fem amb 13 establiments de
molta qualitat”.
Fundació Santa Susanna, Restau-

rant Olimpo, Balneari Broquetas, Cafeteria Gaudim, Can J, Los Maños de Robert, Cafè del Centre, Pellizkito, Festuk,
Àgora d’APINDEP, Frankfurt, Ukiyo
Sushi Bar i La Pelleria han estat els 13
establiments gastronòmics participants
que han posat tot l’enginy per presentar
creacions originals i donar a conèixer
la qualitat de la gastronomia calderina.
“Són els 13 valents i valentes que han
decidit que, després dos anys de pandèmia, és el moment de sortir i d’omplir els carrers i les places de gent,
i gaudir plegats d’aquest esdeveniment gastronòmic” deia amb orgull
Carles Martín, president de l’associació
Projecte Mexcla’t, coorganitzadora de
l’activitat juntament amb l’Ajuntament
de Caldes de Montbui i el patrocini de
la cervesa Damm.
La més reduïda adhesió dels establiments enguany, en comparació amb
la quasi trentena participació del sector
l’any 2019, evidencien les difícils conseqüències socioeconòmiques que han

derivat de la propagació de la Covid19; un temps massa dilatat en el qual
el sector de la restauració ha patit una
de les majors crisis que es recorden en
els últims anys. “Han estat uns mesos
previs de reflexió i molta feina a l’hora de posar en marxa una activitat a
la qual havíem perdut el costum”, diu
Martín, “però estem molt contents i
orgullosos d’haver-ho aconseguit”,
afegeix. Tot i les dificultats -on, a banda
de la pandèmia, s’ha sumat l’increment
de preus registrats en l’àmbit general-,
la 5a edició de la Via del Pintxo ha mantingut el preu habitual de la tapa i el
beure a 2,50 euros.
En qualsevol cas, i a falta de conèixer les xifres absolutes que doten de
valor numèric el resultat d’aquesta edició, l’ambient de carrer i l’assortit de
pintxos constant han demostrat l’èxit
de la iniciativa en el seu propòsit principal: “Al final, amb activitats com
aquesta el que fem és molt de poble,
donar visibilitat a la feina que fem di-
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vida els carrers
gran edició de la Via del Pintxo des de l’esclat de la pandèmia

Fins a 13 establiments s’han adherit a la 5a edició de la iniciativa gastronòmica local. > J.SERRA

àriament els restauradors locals i també fer arribar la nostra cuina a clients que potser
no són els habituals. Aconseguim que es generi moviment
i l’ambient és veritablement
molt maco i festiu” apuntava
Arnau de Villasante, gerent de
l’Ukiyo Sushi Bar. En el seu cas,
la participació en la Via del Pintxo els va servir “per donar-nos
a conèixer, ja que vam inaugurar el local a l’edició del 2018”
afegeix el calderí. Però no només
amb això, “també vam assolir
un bon resultat, obtenint un
dels premis que atorgaven.
LA RESOLUCIÓ DE PREMIS
I LA FESTA CLOENDA
Com a cada edició, la Via del
Pintxo 2022 ha mantingut l’esperit participatiu, tant dels res-

tauradors com de la ciutadania
que ha tastat l’assortit de pintxos, a través de l’atorgament de
nombrosos premis i sortejos. En
el cas del sector de la restauració, els bars i restaurants participants han competit pels tres
premis que ha promogut l’activitat: el Premi Via del Pintxo,
que atorga un jurat professional; el Premi Caldes, que atorga la regidoria de Turisme i que
ha valorat la utilització de productes de proximitat, i el Premi
Pintxo Popular, que atorga el públic mitjançant el vot que s’ha
anat dipositant a les urnes dels
establiments. En aquest sentit,
les persones consumidores han
rebut una targeta amb sis caselles en el primer establiment que
han visitat i l’han anat timbrant
a cada establiment on prenien

la consumició fins a completar
les sis. Aquesta era la xifra mínima de pintxos que calia degustar per poder, finalment, emetre
el vot del pintxo preferit d’entre
tots els consumits.
Tot i encara no saber-se la
data prevista per a la celebració de l’habitual festa cloenda
de l’edició, les entitats organitzadores tenen previst celebrar
la cirereta final amb una convocatòria oberta al públic. En l’acte, que cada any ha tingut lloc
setmanes després de la Via del
Pintxo, es preveu retre homenatge als establiments gastronòmics participants i compartir
amb els assistents la resolució
dels premis, amb la corresponent entrega dels reconeixements i obsequis a les persones
i restaurants guanyadors.
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CONCENTRACIÓ | MILLORES A LA C-59

“Reivindiquem un projecte segur; volem poder
travessar la carretera sense jugar-nos-hi la vida”

Desenes de veïns i veïnes de Can Valls i Torre Negrell s’han concentrat durant tres dilluns consecutius per tallar
la circulació de vehicles en el km 12 de la C-59 i reclamar millores efectives en aquest tram de la carretera

La mobilització de veïns i veïnes del barri calderí, en la protesta del 17 de maig, que va paralitzar la C-59. > CEDIDA

Ivette Hijano

D

ades estadístiques
com la mitjana anual
de cinc morts a l’any
validen l’alt índex
de sinistralitat de la
C-59; accidents de trànsit massa
freqüents, generalment concentrats en l’accés a la urbanització Can
Valls –Torre Negrell, segons apunta
la plataforma de veïns i veïnes de la
zona. Aquest preàmbul d’incidents
recurrents ha generat la mobilització social de desenes de persones

que el dilluns 17 de maig van començar les concentracions setmanals a
l’entrada de la urbanització per tallar la carretera durant prop de 15
minuts i, conseqüentment, causant
retencions quilomètriques de retenció a la via.
“Des de fa anys que els veïns i veïnes reclamem un accés segur,
unes parades de bus en condicions segures, un pas per travessar
la carretera sense jugar-se la vida
per poder accedir al transport públic en direcció Barcelona, i poder
recuperar el punt de parada del
E9 (Caldes-Barcelona) que es va

anul·lar per manca de seguretat” declaren des de la plataforma
de veïns i veïnes. La convocatòria –
que segons el col·lectiu d’afectats va
ser un èxit el primer dilluns arran
de l’alta quota de participació ciutadana- respon a una reivindicació
històrica de fa més de 20 anys on es
demana “un projecte segur, adaptat a les necessitats reals”, que veritablement aportin seguretat viària a la zona, tant per als vehicles
com per als vianants. “Cal fer un
projecte que englobi totes les carències i fer la inversió necessària
per a aquesta problemàtica greu

HORTICULTURA | JORNADA OBERTA AL PÚBLIC

Visita guiada als horts domèstics

que afecta a tots els veïns de la comarca” seguien des del col·lectiu.
Segons explicava un veí representant de la plataforma, “el problema principal de l’entrada a la urbanització és la cruïlla entre els
vehicles que venen de Caldes i els
que surten cap a Barcelona. És un
punt molt perillós. I nosaltres creiem que es pot solucionar amb un
projecte on s’habiliti una entrada
i una sortida diferents, sense creuar-se, i la cruïlla actual podria
traspassar-se a dins de la urbanització, sense necessitat d’una gran
despesa econòmica”.
La petició popular va arribar fa pocs
mesos al Parlament de Catalunya
de la mà del partit Socialista, on
s’instava a l’executiu català un seguit de millores a la C-59, algunes
de les quals molt concretes per al
tram entre Caldes de Montbui i Palau-solità i Plegamans.
D’altra banda, l’Ajuntament de Caldes ha informat de darreres reunions amb la Generalitat on exposar
vies de solució de curt i mig termini per a la millora de l’accés a Can
Valls i Torre Negrell des de la C-59.
Segons el consistori, i a partir de
la trobada celebrada amb el secretari d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i
Sostenibilitat, Isidre Gavín, aquest
estiu es preveu una primera actuació en la cruïlla entre el passeig
de Circumval·lació de Can Valls i la
C-59: “Infraestructures preveu

construir un nou enllaç en el principal carrer de Can Valls que permeti treure la parada de bus del
marge de la C-59, on és ara, i traslladar-la al carrer de la urbanització” va apuntar l’Ajuntament de
Caldes. En el marc de la mateixa reunió del mes d’abril, “es van posar
sobre la taula altres actuacions
que la Generalitat estudiarà, com
la instal·lació d’un semàfor a demanda per a vianants que permeti creuar la carretera amb seguretat”. No obstant les previsions
de l’administració, “no creiem que
s’estigui donant la prioritat que
la problemàtica requereix” apunten els veïns i veïnes de la zona, per
afegir que “ens preocupa la proposta de l’Ajuntament”. Segons
el col·lectiu d’afectats, la proposta del consistori “va ser una sorpresa per a nosaltres, en la qual
només diuen que es traspassarà
la parada de bus a l’entrada de la
urbanització de Can Valls afegint
una rotonda que dificultarà encara més la incorporació a la via”.
A més “d’una seguretat que funcioni”, el col·lectiu també demana a
l’Ajuntament ser escoltats i valorar
les seves aportacions en la millora
de la C-59 a l’hora d’elaborar el projecte definitiu: “Estem acostumats
que les administracions executin
projectes sense tenir en compte als
veïns, i aquests poden aportar informació molt valuosa sense haver
de ser persones expertes”.

PLE MUNICIPAL | LLAMBORDES

La CUP Caldes proposa declarar les
llambordes de la vila patrimoni local

Una trentena de persones van assistir en la 2a Jornada d’Horticultura
Els horts domèstics municipals de
la Torre Marimon van rebre el 29 de
maig la visita d’una trentena de persones que van participar a la 2a Jornada d’Horticultura; activitat que
apropa l’ús i la gestió dels horts a la
ciutadania i en la qual , enguany, va
construir-se un hotel d’insectes com
a principal novetat. Al llarg del matí,
els participants van visitar els horts
acompanyats dels membres de l’Associació d’Hortolans dels Horts Domèstics de Caldes de Montbui, els
quals van explicar de forma pràctica com organitzen les parcel·les, quines hortalisses hi ha plantades i com
s’ha de gestionar l’hort. Finalment,
en l’acte va repartir-se desenes de
planters per tal de poder veure crèixer des de casa, i recollir-ne els fruits.

Grans i petits van gaudir de la jornada pràctica en els horts de Torre Marimon.> CEDIDA

La CUP de Caldes va comunicar, la setmana passada, a la resta d’agrupacions polítiques representants de l’Ajuntament local la moció que
proposa encarregar la redacció d’un informe amb la finalitat de declarar la llamborda de Caldes un Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).
Segons el grup de l’oposició, “valorem la llamborda com un element patrimonial històric de la vila”, i la declaració de Bé Cultural
d’Interès Local “dotaria aquest element de protecció legal i la dignificaria, evitant així que continuï essent retirada o malmesa”.
La CUP Caldes assenyala “la falta de respecte dels darrers governs d’ERC per haver menysvalorat la llamborda”. Asseguraven en una nota de premsa enviada dimecres passat que “és perfectament compatible l’accessibilitat de vianants i el manteniment
del patrimoni històric. Creiem que s’ha produït un espoli de llambordes pel mal gust dels diferents regidors d’urbanisme i que és
hora de protegir la llamborda abans no sigui massa tard” afegeixen els cupaires de Caldes de Montbui.
A banda de dotar-les de protecció legal, la moció també proposa el
retorn d’aquelles llambordes que resten en el magatzem municipal.
En aquest sentit, la CUP subratlla que “la moció encaixa amb la voluntat de l’UCIC que va pactar amb el govern Pineda la conservació de la llamborda en cas de dur-se a terme una reforma de
l’avinguda Pi i Margall”.
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POLÍTICA | ERC CALDES

Isidre Pineda és reescollit candidat
d’ERC Caldes a les eleccions del 2023
La Secció Local d’Esquerra va reelegir l’actual alcalde de la vila en l’assemblea del 17 de maig
L’Assemblea Local d’Esquerra Republicana a Caldes de Montbui, celebrada el 17 de maig, va elegir Isidre Pineda com a candidat a les eleccions
municipals del 2023. Pineda és l’actual
alcalde del municipi arran de les eleccions municipals del 2019; any en què,
per primera vegada des del lideratge
de Jordi Solé, encapçalava la candidatura republicana a la vila termal.
Prèviament, Pineda va exercir el càrrec de regidor de Cultura i Patrimoni,
Turisme i Termalisme, Participació
Ciutadana i Voluntariat i Cooperació,
Serveis Socials, i d’altres àrees municipals, des de l’any 2011.
Després de presentar l’única candidatura per encapçalar el projecte republicà a Caldes, sent aquesta la proposta de l’Executiva local i d’obtenir un
suport majoritari en nombre d’avals,
els militants d’ERC han tornat a confiar en Isidre Pineda com a candidat
per seguir liderant el projecte municipalista “de transformació i millora de Caldes de Montbui” apunten
des d’ERC Caldes. Al llarg d’aquest
darrer mandat, “Pineda ha projectat el seu “un poble per ser feliç”
de la campanya electoral passada
i ha evolucionat, davant de les adversitats sobrevingudes, cap a “Ser

L’alcalde de Caldes i candidat d’ERC a les eleccions municipals del 2023, en l’acte ‘Trobades Republicanes’ . > I.HIJANO

valents en temps difícils”” remarquen des de la Secció Local d’ERC.
En la seva intervenció, el cap de llista per ERC Caldes va destacar que
“gràcies a les majories absolutes,
la vila ha evolucionat com mai i
l’estabilitat política és un valor
preciós i extraordinari, molt necessari sobretot en moments d’incertesa”. Pineda també va afegir

que “ERC mereix una nova oportunitat perquè tenim la força i
les ganes de reforçar Caldes amb
un projecte que és viu”. El cap de
llista va voler remarcar que “continuem apostant per una Caldes
valenta, sostenible, termal i solidària tot treballant com a eixos
principals l’acció climàtica, el feminisme i el republicanisme”.

A banda de liderar l’equip de govern
local, Pineda és president del Fons
Català de Cooperació. Ha estat conseller comarcal de Turisme i membre de la Coordinadora d’Ajuntaments Solidaris amb el Poble
Sahrauí. Militant d’ERC des del
2009, és membre d’Òmnium Cultural, de l’Associació d’Amics d’Europa
i del Cercle d’Amics de Taunusstein.

POLÍTICA | EUROPA

Caldes present en el
Young Elected Politicians Programme
Dues representants calderines,
Núria Carné i Carla Millán, han
estat seleccionades per formar part
del Young Elected Politicians Programme, impulsat pel Comitè per
les Regions d’Europa, amb l’objectiu de crear una xarxa europea de
polítics menors de 40 anys.
D’una banda, la primera tinenta d’alcaldia i regidora d’Europa i
Projecció Exterior, Núria Carné,
ha estat escollida entre 600 candidats europeus per ser una dels 160
joves polítics europeus en el programa. En paral·lel, Carla Millán, regidora del PSC de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui, va formar part
d’aquest programa en la seva primera edició el 2019 i fins al 2022, i
ara entrarà a formar part de la European Network of Regional and
Local EU Councillors.
La presència de les dues representants calderines en aquests organismes europeus “permet apropar
les necessitats i inquietuds de la
ciutadania del municipi al projecte d’Europa” reconeixen fonts oficials del consistori calderí.
El Young Elected Politicians Programme és una iniciativa del Comitè que té com a objectiu crear una
xarxa de polítics electes de fins a 40
anys amb un mandat a nivell regional o local dins de la Unió Europea.

ERC CALDES | DEFUNCIÓ

Mor Pilar Aznar, regidora del 2011 al 2019
Ha mort Maria Pilar Aznar López
(maig de 1960 – maig de 2022), qui
fou regidora de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui amb el govern
d’ERC Caldes durant els mandats
2011-2015 i 2015-2019.
Aznar va prendre possessió del
càrrec de regidora del consistori calderí el juny de l’any 2011, per

primera vegada i per ERC Caldes.
Va ser càrrec electe de l’administració local durant dos mandats
consecutius, primer com a regidora i membre del govern (2011-2015)
i tot seguit com a quarta tinenta
d’alcaldia (2015-2019).
Durant la seva estada al govern
local va liderar regidores com ara

Gent Gran, Treball, Acció Social,
Igualtat d’Oportunitats, Participació Ciutadana i Voluntariat.
L’Ajuntament de Caldes de Montbui, que va confirmar la notícia el
passat divendres 27 de maig, lamenta la pèrdua i fa arribar el seu
condol a la família, amics i amigues
i companys i companyes de partit.
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ESCOLA EL FARELL | ENTREVISTA

Entre la il·lusió i el retrobament de 50 d’anys d’escola
El Farell ha reunit generacions de docents, alumnes i famílies per celebrar la llarga història de 5 dècades a Caldes
Ivette Hijano

R

festa. Sempre vam imaginar-nos
una festa per a tots els calderins
i calderines. Al llarg dels 50 anys,
qui més qui menys, ha tingut algun
vincle amb l’escola i per això, volíem que fos una celebració per a tothom, molt participativa.
Vam imaginar una festa de retrobaments, on persones que feia temps
que no es veien poguessin retrobar-se i gaudir d’una estona plegats recordant el seu pas per l’escola, així com les seves vivències i
anècdotes viscudes.

epassar la llarga vida d’una escola que compleix 50
anys és compartir -i
celebrar!- infinitat
d’experiències i records transcendentals per a milers de persones, de tants calderins i calderines que van conviure plegats quasi
una dècada de les seves vides en
el centre educatiu. Dolors Codina,
directora de l’Escola El Farell, repassa i recorda la gran festa que
va aconseguir reunir centenars de
persones el passat 14 de maig amb
motiu dels 50 anys del centre educatiu calderí.
Si la festa s’adreçava a tota la
comunitat educativa de tots
aquests anys, devia assistir-hi
moltes persones...?
Sí! Van venir centenars de persones! La festa va començar a les cinc
de la tarda, i ja a aquesta hora va
començar a venir moltíssima gent.
Durant tota la tarda hi va haver
molta afluència de persones que
al llarg d’aquests 50 anys han tingut algun vincle amb la nostra escola: des d’alumnes i famílies actuals, a exalumnes, famílies que han
portat els seus fills i filles al nostre
centre, mestres actuals i antics, la
major part de les direccions, monitoratge de menjador actual i antic,
personal no docent ....
I quines activitats vau organitzar?
Moltes i molt variades! Vam organitzar la visita a les instal·lacions
de l’escola, i també van celebrar-se
els parlaments institucionals a càrrec de l’alcalde, el regidor d’Educació, la inspectora d’Educació, el
president de l’AMPA i jo, com a directora del centre. Al pati de cicle
inicial vam viure les actuacions de
diferents entitats calderines, com
els bastoners, els castellers, els

L’equip docent actual de l’escola, l’organitzador de la gran festa participativa, en la celebració dels 50 anys d’El Farell. > CEDIDA

“Per l’escola El Farell
sempre ha estat
primordial sentir-nos
part de la vila, així com
que població calderina
vulgui conèixer el
nostre projecte educatiu
i confiï en nosaltres per
a l’educació dels seus
fills i filles”
Dolors Codina
Directora de l’Escola El Farell

gegants, la colla de diables infantil, batucada ..., i també de l’extraescolar de Karate de l’escola. D’altra banda, a la pista de baix, el CN
Caldes ens va oferir una classe de
Zumba, i a la pista de dalt, Jocs Gegants. També va ser molt interessant la projecció d’un vídeo que
recull les experiències de persones vinculades amb l’escola, des de
mestres actuals i antics, a direccions, exalumnes, famílies molt implicades en l’escola al llarg d’aquests
50 anys, monitoratge de menjador,
alumnes actuals...

web, així com el vídeo de les experiències viscudes a l’escola.

També teníeu una exposició fotogràfica del pas dels anys.
Sí! Es van recopilar més de 2.000
fotografies, de les quals 1.200 es
van imprimir i es va organitzar una
gran exposició a l’entrada de l’escola. Totes aquestes imatges s’han digitalitzat i ara es poden consultar al

Quina era la màxima motivació
o sentit de la celebració d’aquest
50è aniversari?
Des d’un bon inici volíem que
aquest dia fos molt especial per a
tots i totes. 50 anys d’una escola és
una data molt rellevant i crèiem que
s’havia de celebrar amb una gran

I la música no hi podia faltar!
Exacte! Cap a quarts de nou del
vespre, vam gaudir d’un gran concert a càrrec d’un grup de famílies
de l’escola i dels mestres de música.
Per part dels docents de música, hi
van participar els actuals mestres
i també vam comptar amb la participació de mestres que han passat
per l’escola els darrers anys, però
que actualment ja no formen part
de l’equip docent.

Quin és l’arrelament de l’escola en l’àmbit municipal, és a dir,
la relació entre l’escola i Caldes de Montbui, forjada al llarg
d’aquests 50 anys?
L’escola El Farell sempre ha estat
un centre arrelat al nostre municipi. Al llarg dels 50 anys hem participat de les celebracions i actes
culturals de la vila com Sant Antoni, la rua de Carnaval, teatre...
Hem col·laborat i donat a conèixer
als nostres alumnes diferents entitats calderines com els castellers,
diables, sardanes, geganters... Per
l’escola sempre ha estat primordial
sentir-nos part de Caldes, així com
que la població calderina vulgui conèixer el nostre projecte educatiu i
confiï en nosaltres per a l’educació
dels seus fills i filles...
Quina ha estat l’evolució del centre educatiu, en especial des de
l’àmbit de projecte d’escola?
L’escola ha canviat molt al llarg de
tants anys. Aquests canvis han estat
possibles gràcies a la lluita i esforç
de tota la comunitat educativa. Des
dels seus inicis, tant les famílies com
els i les mestres han lluitat per tal
d’anar condicionant els espais i que
als infants no els faltessin recursos
i poguessin gaudir d’una bona biblioteca, d’una sala màgica, aules d’anglès, d’uns bons espais d’exterior o
material informàtic, entre d’altres.

EDUCACIÓ | ACTIVITAT SOLIDÀRIA

L’Escola Pia pedala per al Senegal
Més de 300 persones van sumar-se a la solidaritat amb Sam Sam Roda
El passat 22 de maig, l’Escola Pia va
organitzar la VII Pedalada Solidària
Sam Sam Roda, una trobada bianual que pretén reunir recursos en benefici del projecte educatiu de l’Ecole Kalasans, del barri de Sam Sam
a Dakar (Senegal). L’activitat d’enguany va comptar amb la participació de més de 300 persones. “Vam
començar a les 10 hores amb sortida a Av. Josep Fontcuberta, i
vam fer un primer recorregut

pel nucli urbà” explica l’equip directiu del centre calderí. “Un cop
a l’escola, vam continuar la segona ruta pels més grans fins als entorns de Torre Marimon”, afegeixen. Els participants més joves van
gaudir d’una gimcana en bicicleta
dins del centre educatiu calderí. “La
pedalada té l’objectiu de conviure, fer salut i afegir-nos solidàriament i com a amistat amb l’escola
Kalasans” apunta Gregori Martí-

nez, director de l’Escola Pia de Caldes. “Des de fa anys l’Escola Pia
té un centre educatiu en aquest
barri per atendre les necessitats
de molts nens i nenes, nois i noies
que necessiten ser escolaritzats i
no ho estan” afegeix. Els beneficis
obtinguts arran del preu de la inscripció a l’activitat “serveixen per
financer part del projecte educatiu i garantir l’educació per a tothom” apunta Martínez.

Alumnes i famílies van gaudir de la jornada solidària amb l’escola del Senegal. > CEDIDA
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VOLUNTARIAT | COMPRENSIÓ LECTORA

Caldes tanca la 7a edició del LECXIT
Més de 40 persones, entre voluntaris i alumnes, han participat en el programa d’enguany
Dimarts passat, a la tarda, Caldes de
Montbui va acollir l’acte de cloenda
de la 7a edició del LECXIT -corresponent al curs escolar present-, que
va tenir lloc a la Biblioteca Municipal de Caldes. La trobada va reunir
a les persones voluntàries, alumnat i
famílies que han participat en la que
ha estat la primera edició del programa celebrada després de l’esclat
de la pandèmia de la Covid-19.
Acabat el Taller de Contes, i arran
de l’assistència de l’alcalde de la
vila i la regidora de Cultura, Laia
Cuscó, les persones voluntàries
van rebre els diplomes de reconeixement a la feina feta en l’acompanyament dels infants per al foment
del gust per la lectura. D’altra
banda, els infants participants en
l’edició d’enguany també van rebre
l’obsequi d’unes tasses corporatives del programa, com a record de
la seva participació, al seu esforç i
curiositat per la lectura.
La 7a edició del LECXIT va començar avançat el curs escolar, el
passat mes de març, a totes les escoles de Caldes de Montbui (El Calderí, El Farell, l’Escola Montbui i

Representants de les persones voluntàries i alumnes de la 7a edició, en l’acte de cloenda del dimarts passat. > AJ.CALDES

l’Escola Pia) després d’uns dies
de difusió informant de l’inici del
programa a tot el municipi, especialment a les famílies de l’alumnat de les escoles calderines i a
les AMPES corresponents.
Amb la il·lusió de les persones
participants i l’ajuda de la Fundació Bofill, que ha col·laborat
amb l’aportació de tota mena de

documents, el programa es va iniciar amb 22 persones voluntàries
que han acompanyat al llarg del
curs 21 alumnes de 4t, 5è i 6è de
primària. Les trobades s’han dut
a terme setmanalment a les escoles de cada infant i després de
l’horari escolar.
El projecte per incrementar l’èxit
educatiu dels infants a través de la

millora de la comprensió lectora
s’ha reprès aquest curs 2021-2022
amb certa normalitat, després que
la pandèmia obligués a suspendre
l’acte de cloenda de l’edició 2019.
Vuit anys després des de la 1a edició a Caldes, el LECXIT continua
fomentant l’èxit educatiu dels infants a través del treball de millora de la seva comprensió lectora.

EDUCACIÓ | EL CALDERÍ

Com crear i gestionar una cooperativa
Els alumnes de 5è d’escola El Calderí van lliurar dijous passat els més
de 200 € que han recaptat a través
de la cooperativa escolar, creada i
gestionada per a ells mateixos durant el curs, en el marc del programa CuEmE. En concret, han repartit 130 € a la Caldes Animal i 76,58 €
a l’Associació Contra el Càncer. Una
part dels diners els han aconseguit
gràcies a la venda de diferents productes creats a través de la cooperativa escolar que han constituït
durant el curs. A partir de la cooperativa, els alumnes han elaborat
diversos productes que, posteriorment, han comercialitzat en una
parada en el mercat setmanal, exhaurint totes les existències. L’altra
part dels diners recaptats s’han recollit en un pot solidari.
L’acte de cloenda del CuEmE va celebrar-se dijous a l’escola El Calderí
i hi van assistir el regidor d’Educació, representants de les dues entitats escollides per rebre la recaptació, familiars i altres alumnes de
l’escola. En l’acte, els estudiants van
explicar la seva experiència arran
de la iniciativa, sent els primers
alumnes de Caldes de Montbui en
participar en el programa, impulsat per la Diputació de Barcelona.
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EUROPA | SAINT-PAUL-LÈS-DAX

Comencen els actes de celebració dels 10 anys
d’agermanament amb la vila Saint-Paul-lès-Dax
Una delegació calderina -representant del termalisme de Caldes de Montbui- va desplaçar-se a la vila termal
francesa per festejar el 10è aniversari de l’agermanament, en el marc de la celebració del Dia d’Europa

Membres de la delegació calderina en la visita a Saint-Paul, amb motiu dels 10 anys d’agermanament. > CEDIDA

Ivette Hijano

E

guany es compleixen
els primers 10 anys
d’agermanament de
Caldes de Montbui
amb la vila francesa Saint-Paul-lès-Dax. Amb motiu
de l’efemèride –i en el marc del Dia
d’Europa- una comitiva calderina
va desplaçar-se a mitjans de maig
fins a la localitat francesa agermanada per festejar la celebració ofi-

cial dels 10 anys d’estreta relació
entre ambdues viles termals.
A la delegació calderina, formada per representants del consistori de Caldes de Montbui i de l’entitat local ‘Amics d’Europa’, s’hi van
sumar alumnes del cicle de grau
superior de Termalisme i Benestar,
impartit a l’Institut Manolo Hugué,
i acompanyats de professors i de
personal directiu del centre educatiu. El desplaçament de l’alumnat ha estat el primer intercanvi

pedagògic establert entre els centres formatius d’ambdues ciutats
agermanades, acostant el termalisme de la regió de la Nova Aquitània a l’alumnat de Caldes i donant
viabilitat a possibles futurs intercanvis on poder realitzar les pràctiques dels estudiants.
La visita calderina va ser coordinada per l’associació local ‘Amics
d’Europa’ que des de l’any 2012 vetlla per l’agermanament entre ambdues ciutats; any en què “es van re-

alitzar diferents intercanvis fins
a consolidar el decidit interès
dels dos municipis termals i a arribar a la creació de la nostra associació” explica Pau León, representant de l’entitat calderina. La
vila de Saint-Paul-lès-Dax va donar
el primer pas en les converses amb
Caldes: “L’Ajuntament del municipi francès va informar-nos del
seu desig d’agermanar-se amb la
nostra vila. Buscaven un municipi d’extensió i habitants similar a
la seva, i per descomptat, que fos
una vila termal. A través d’un vilatà de Saint-Paul que coneixia
Caldes de Montbui, van emergir
els primers contactes en els anys
2010 i 2011, i l’agermanament es
va oficialitzar, finalment, amb
les signatures corresponents a
l’any 2012: primer a Saint-Paul
el mes de maig, i després a Caldes, a l’octubre del mateix any”,
segueix León.
En el decurs de la darrera dècada, l’agermanament ha permès
“fomentar la diversitat cultural i lingüística, ha contribuït
al diàleg intercultural i ha incidit en els valors dels nostres pobles, a més d’afavorir la construcció d’una Europa propera i
democràtica que ajuda a millorar la tolerància i la comprensió
mútua entre la ciutadania europea” afegeix León. D’entre els principals beneficis que es desprenen
d’una relació d’agermanament amb

altres viles, León destaca “el coneixement de la nostra llengua i del
nostre país, les cultures i tradicions”. “Però per sobre de tot –diu
León- els principals beneficis són
les relacions humanes que, malgrat la Covid, hem seguit i seguirem mantenint”.
Arran de la celebració de l’assemblea general de l’EHTTA a Caldes de Montbui, la vila calderina
ha demostrat l’esperit europeista
que cultiva en els darrers temps.
Segons León, són diverses les associacions, entitats i federacions
locals de caràcter europeu. De
fet, “a banda dels dos agermanaments de Caldes amb França
i Alemanya -on se superen els 30
anys d’agermanament amb la vila
de Taunusstein-, en el forn s’està
coent una possible col·laboració
de caràcter similar amb un poble
italià” revela León, qui afegeix
que “també hi ha altres entitats
de Caldes de Montbui que tenen
contacte amb altres pobles d’Europa, com per exemple Irlanda”.
El pròxim mes d’octubre, en el
marc de la Festa Major de Caldes
de Montbui, serà el torn de la celebració a la vila catalana dels 10
anys d’agermanament amb Saint-Paul-lès-Dax. Aleshores, serà
quan una comitiva representant
del termalisme de Saint-Paul visitarà la vila calderina i tindran lloc
els actes oficials des de Caldes de
Montbui.

EDUCACIÓ | PROTESTA

Vagues per revertir les retallades
Sindicats anuncien noves aturades per a una educació de qualitat
Els sindicats educatius de Catalunya han convocat dos dies d’aturades de dues hores i dos dies de vaga
pel maig i juny: el 17 i 25 de maig, i el
2 i 9 de juny. Les noves convocatòries se sumen a les darreres aturades que van celebrar-se de manera
consecutiva el març, “les mobilitzacions més grans dels darrers
trenta anys, protagonitzades pel
personal docent dels centres educatius” apunten els sindicats catalans del sector.
Arran de la convocatòria, i responent a la crida col·lectiva de la comunitat educativa a secundar-se
a les vagues, mestres i famílies de
l’Escola Montbui van concentrar-se
el 16 de maig, al matí, a la porta del
consistori. El grup de Caldes va explicar que “lluitem per la millora

de les condicions laborals i exigim
uns serveis públics de qualitat”,
entenent l’educació pública de qualitat “un dret per a tota la societat”.
Pedro Mercadé, docent i delegat de
CGT Ensenyament, apuntava que
“hem passat més de deu anys suplint la manca de recursos amb
l’augment de la dedicació i l’esforç, responent a la responsabilitat que exigeix la nostra feina”.
Però arran de les convocatòries
de vagues del març “s’ha generat un canvi i ha fet adonar-nos
de manera col·lectiva que suplir aquesta manca de recursos
amb la bona voluntat és un gran
error”. Segons Mercadé, “el conseller d’Educació, en anunciar-se
les aturades de 5 dies, va activar
tota l’artilleria mediàtica per fer

creure la societat que només ens
queixàvem per les vacances. Per
sort, les vagues han socialitzat el
conflicte i cada vegada hi ha més
gent que sap que estem lluitant
per revertir més de 10 anys de retallades”. En aquest sentit, els sindicats insisteixen que “estem en el
moment clau: o revertim les retallades o encara anirem a pitjor”.
I és per aquest motiu que “demanem el màxim suport secundant
les vagues i participant de les
mobilitzacions convocades”, exposava Mercadé, ja que “si pressionem amb prou forces, farem
possible un increment de recursos significatiu que ens permetrà
atendre millor al nostre alumnat
ja des del pròxim curs” va matisar
el delegat de CGT Ensenyament.

Concentració de docents i famílies de l’Escola Montbui, el 16 de maig. > CEDIDA
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COMERÇ | TAULA D’ACORD

UCIC i Ajuntament consensuen un doble acord
sobre l’ús i futur de l’avinguda Pi i Margall
Es recupera el trànsit els dissabtes el matí i es pacta un procés participatiu on debatre la futura reforma del carrer
Han estat prop de dos mesos de
converses per arribar a un consens
sobre l’ús actual i el futur de l’avinguda Pi i Margall. En una banda de
la taula d’acord, la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes de
Montbui (UCIC), en representació
del sector comercial de la vila calderina, tenia una clara prioritat: recuperar el trànsit de vehicles en el carrer els dissabtes durant tot el dia. A
l’altra banda, el consistori local arribava a la conclusió que el carrer
en qüestió, un dels eixos comercials
principals i centre neuràlgic del municipi, “havia quedat urbanísticament obsolet” defensava Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui.
Arran d’aquest plantejament inicial,
ambdues entitats han acordat, finalment, reobrir el trànsit de l’avinguda
Pi i Margall els dissabtes no festius
fins a les 14 hores i, d’altra banda, iniciar un procés participatiu per revisar les necessitats de millora urbanística i de futur del carrer. Així
doncs, el comerç recupera el trànsit
de vehicles en l’horari de matí –mantenint l’exclusivitat per als vianants
la resta del cap de setmana- i, en
paral·lel, al setembre l’Ajuntament
obrirà un procés de participació ciutadana per definir les línies del futur
projecte de reurbanització de l’avinguda. “Els darrers mesos hem
estat parlant amb l’UCIC sobre
política comercial del nostre municipi i hem compartit conclusions que van en la mateixa direcció:
l’aposta de municipi que estimi i
protegeixi el comerç de proximitat” explicava Pineda en relació amb
el doble acord que van presentar pú-

A partir del dissabte tarda i els dimarts de mercat municipal, la via segueix sent exclusiva per a vianants. > I.HIJANO

blicament ambdues entitats a inicis
de maig. Segons Xavier Abel, president de l’UCIC, “ja se sap que en
un procés de negociació mai quedes plenament content, ja que finalment ambdues parts han de
cedir, però són els millors acords
que s’han pogut consensuar”. De
fet, Abel reconeixia que “el procés
no ha estat fàcil” on l’UCIC demanava la recuperació de l’obertura
del trànsit durant tot el dissabte i
l’Ajuntament, en contra, defensava
el model de mobilitat exclusiu per als
vianants impulsat des del juny del

2020: “Ens hagués agradat mantenir el carrer com fins ara, però
vam entomar la petició de l’UCIC
i hem de ser capaços d’escoltar la
voluntat majoritària dels comerciants” deia Pineda, tot afegint que
“per nosaltres és més important
el debat i l’estratègia comercial de
comerç de proximitat de la nostra
vila. Aquesta és la prioritat”.
En aquest sentit, “el fet que el comerç reconegui que el carrer està
en mal estat, urbanísticament obsolet, és un fet molt transcendental”, apuntava Pineda. Aquest és el

nou punt de partida de cara el futur
procés participatiu que s’iniciarà
el setembre. “Es tracta d’una cocreació entre tota la ciutadania
de Caldes, un procés de caràcter
horitzontal, on tothom pugui dir
la seva, amb un filtratge tècnic, i
on debatre sobre la mobilitat, la
forma, l’arbrat ..., coses que ens
afecten a totes les persones que en
algun moment del dia passem pel
Pi i Margall” explicava Jordi Martín, regidor d’Urbanisme i Participació Ciutadana. El procés de debat
pretén “pensar un bon carrer” des

de la intel·ligència col·lectiva “pràcticament des d’un full en blanc”
seguia Martín.
El doble consens subscrit per l’Ajuntament i l’UCIC ha significat també
el pacte d’acords complementaris en
relació amb una “reforma inevitable” –com estableixen els acords-.
Reforma, d’altra banda, que no es
durà a terme en l’actual mandat,
sinó que serà encomanat al futur govern que sorgeixi arran de les eleccions municipals del maig del 2023:
“Ho fem així perquè entenem que
aquesta no és una proposta política d’un govern concret, sinó que
es tracta d’un acord de municipi”
matisava Pineda.
Així doncs, alguns dels acords complementaris “molt raonables” segons l’alcalde, que han signat ambdues entitats locals referents a la
futura reurbanització de l’avinguda
són, entre d’altres, el respecte per la
llamborda o la remodelació del carrer sense contribucions especials.
En aquest darrer punt, Martín va
explicar que “tal com s’estan duent
a terme les darreres obres impulsades per l’Ajuntament, l’actuació no costarà ni un euro als veïns
i veïnes de la zona, sinó que tota la
despesa anirà a càrrec de l’administració”. Seguint aquest mateix
fil, Abel apuntava que “s’han consensuat acords que seran favorables per al bé del municipi” i, en
paral·lel, Pineda detallava que “caldrà treballar-ho amb calma, molta
sensibilitat i prudència, sent conscients que és dels eixos neuràlgics
del nostre municipi, no només comercial, sinó també cívic i social”.

ACTIVITAT ECONÒMICA | CONVENI

L’Associació d’Empresaris i el consistori signen nou acord de col·laboració
L’Associació d’Empresaris de Caldes (ADEC) i l’Ajuntament han signat un conveni de col·laboració per
treballar conjuntament la promoció del teixit productiu local i l’ocupació al municipi. “L’acord també
estableix la necessitat d’establir
un marc de cooperació i coordinació per assolir la màxima eficàcia
en la consecució dels objectius comuns de millora dels serveis dels
polígons industrials, la seva promoció, la cooperació entre les empreses ubicades als polígons i, la
creació i millora de l’ocupació
a Caldes de Montbui” expliquen
fonts oficials del consistori.
El conveni, d’una durada anual i
prorrogable com a màxim per un
segon any, preveu la concessió

d’una subvenció de 5.000 € anuals pels dos propers anys. “Com a
conseqüència d’això, s’ha aconseguit reactivar l’ADEC i s’ha
pogut signar aquest acord que,
entre d’altres, permetrà millorar
els polígons industrials i l’activitat empresarial que s’hi desenvolupa” afegeixen.
El nou conveni de col·laboració va
ser presentat dimarts passat a les
instal·lacions de la seu calderina
de l’empresa Laboratoris Karizzo,
membre de l’ADEC, i va comptar
amb l’assistència de l’alcalde de la
vila, Isidre Pineda; el regidor d’Indústria, Empresa i Treball, David
Través; el president de l’ADEC,
Francesc Sagalés; i el vocal de
l’ADEC, Eusebi Vila.

Presentació del conveni amb representants d’ambdues entitats, a la seu de Laboratoris Karizoo, dimarts passat. > AJ.CALDES
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ESPAIS PÚBLICS | ACTE INAUGURAL

Caldes inaugura el nou parc de Rosa Sensat
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GENT GRAN ACTIVA | PROGRAMA ESPORTIU

L’espai d’esbarjo i lleure situat a la sortida de l’Escola Montbui va
ser inaugurat en un acte obert a la ciutadania, el divendres 27 de maig
Amb l’espectacle familiar de Marcel Gros es va inaugurar divendres
27 de maig el nou parc de Rosa Sensat, l’espai de joc construït al costat
de l’Escola Montbui.
El pallasso manresà va presentar
davant el públic familiar la gran
aventura al llarg de la seva autobiografia, de manera esbojarrada i
amb la seva particular facilitat per
connectar amb l’infant i amb l’adult.
L’acte inaugural va celebrar la incorporació del nou espai familiar al
carrer del Doctor Fleming, al costat
de l’Escola Montbui. Amb l’obertura d’aquesta zona de lleure i jocs infantils, el centre educatiu té compta
amb el seu propi parc de referència per proximitat geogràfica (com
ho és l’Ametller per a l’Escola Pia,
el Bugarai per a l’Escola El Calderí
i Can Rius per a l’Escola El Farell).
FEMINITZACIÓ DELS NOMS
D’ESPAIS PÚBLICS
El nou parc rep el nom de Rosa
Sensat (1873-1961), mestre que va
contribuir a la creació de l’escola pública catalana i un referent
en la incorporació de mètodes ba-

La vintena de caminaires de Caldes en l’acte de cloenda. > CEDIDA

Gent Gran Activa se suma a la cloenda del
programa ‘A cent cap als cent’ d’enguany

L’espectacle de Marcel Gros va estrenar el nou espai de lleure. > AJ.CALDES

sats en el respecte a les persones
i en el caràcter pedagògic del joc.
Aquesta denominació forma part
del conjunt d’actuacions adreçades
a la feminització dels noms d’espais
públics, acordat pel govern local
amb la voluntat d’anar construint
un nomenclàtor que doni visibilitat

a la dona. En aquest sentit, va ser
en el ple del mes d’abril que l’Ajuntament de Caldes va aprovar nomenar Rosa Sensat aquest parc, així
com els noms de Mirador de la Ignasieta (al carrer Raval Canyelles)
i plaça de les Bugaderes (al costat
del Safareig Termal La Canaleta).

Un grup de 17 caminaires de Caldes va participar la setmana passada a l’acte de cloenda del curs 2021/2022 del Cicle de Passejades de la
Gent Gran “A cent cap als cent”, que va tenir lloc entre l’1 i el 2 de juny
a Santa Coloma de Gramanet. A la tarda, durant l’acte de lliurament
de diplomes, el grup de Caldes va estar acompanyat de l’alcalde, Isidre Pineda, i la regidora d’Esports i de Gent Gran Activa, Núria Carné.
La gran festa de fi de curs va acollir en la seva primera jornada 1074 caminaires de 36 municipis d’arreu de Catalunya, entre ells la vila termal.
Aquesta temporada, Caldes de Montbui ha compartit l’experiència de
caminar i descobrir els entorns de pobles catalans amb Pineda de Mar,
Santa Margarida dels Monjos i Vilafranca del Penedès.
A l’abril, mes en el qual la vila termal va ser l’amfitriona, participants
dels quatre municipis van caminar més de 6 km i van visitar indrets
com el Poblat Iber de la Torre Roja, el passeig de la Riera, la nova plaça
de Neus Català o les Termes Romanes.

12 | OPINIÓ / POLÍTICA

calderí / #93

De l’01 al 30 de juny de 2022

Edició: ielou Comunicació, S.L. Han col·laborat: Ivette Hijano, Mireia Clapers, Carles Martínez, Albert San Andrés, Antoni Gutierrez, Quim Pascual (Fotografia)
i Jordi Serra (Fotografia) Direcció d’art i maquetació: disseny&rauxa, S.L. Correcció de català: Natàlia Cerezo Publicitat: ielou Comunicació, S.L 93
707 00 97 comunicacio@ielou.cat Tiratge: 3.000 exemplars Correu electrònic: hola@calderi.cat Dipòsit legal: B-5781-2017 Distribució: TEB Vallès

ERC Caldes de Montbui

PSC Caldes de Montbui

Sempre et
recordarem Pilar!

Més seguretat entre
can Maspons i
Irregularitats
Santa Eulàlia
casuals?

L

a nostra estimada
companya Pilar
Aznar López ens ha
deixat a 62 anys. Era
militant d’Esquerra
Republicana Caldes i va ser
regidora de govern a l’Ajuntament
de Caldes de Montbui durant els
mandats: 2011-2015 i 2015-2019.
Les seves tasques es van centrar
en les regidories de Gent Gran,
Treball, Acció Social, Igualtat
d’Oportunitats, Participació
Ciutadana i Voluntariat.
És un adéu que encara no tocava,
és un adéu d’aquells que costa de
digerir, que fan mal. A la família
principalment, Lluís i Elisa, la néta
i els néts, gendre... us acompanyem
i acompanyarem en el sentiment.
Però als companys, amics i
coneguts també ens fa mal perquè
la Pilar feia les coses amb molt
esforç, dedicació, implicació, però
sobretot amb respecte i efecte.
La gent gran de Caldes sempre la
recordarà. Era una més i se sentia
com peix a l’aigua i això es notava.
Les mostres de condol d’aquests
darreres dies han sigut moltes i
això denota que efectivament era
apreciada i estimada al poble on va
venir a viure, va fer la seva família
i va treballar.
La Pilar es feia estimar a la seva
manera. Com a companys de
partit la vam veure evolucionar,
empoderar-se,
divertir-se,
preocupar-se, patir, implicar-se,
treballar de valent, ballar, cantar,
donar suport als companys, oferir
la seva experiència als més joves i
aprendre dels més experimentats...
Gràcies per tot, ha estat una
sort poder compartir tantes
experiències amb tu. Allà on siguis,
que la terra et sigui lleu.
Descansa en pau, estimada.

F

a anys que el PSC
de Caldes i el de
Santa Eulàlia treballem conjuntament amb el nostre
grup parlamentari per millorar els
nostres pobles i acabar amb punts
negres de perillositat a les carreteres que compartim.
Una d’elles ha estat la necessitat
de realitzar un pas a nivell o un
semàfor a demanda per creuar la
C-1415b a l’alçada del Carrer de La
Vall i el Carrer Vallespir per facilitar
l’accés a la parada de l’autobús en
ambdues direccions i connectar
els dos municipis de forma segura
o millorar l’accés al Barri dels
Lledoners i Can Regasol (Avinguda
dels Lledoners) des de la C-1415b
en direcció Granollers per evitar
retencions i la perillositat de l’accés.
En el ple del mes de maig, vam fer
un prec al govern local demanant
coordinació amb l’Ajuntament
de Santa Eulàlia de Ronçana, ja
que aquest compta ja amb una
autorització de la Generalitat
(propietària de la carretera) per
a poder instal·lar un pas semafòric
a demanda que solucionaria la
problemàtica de connexió dels
dos barris, així com l’accés a
serveis i la seguretat a l’hora de
travessar la carretera en utilitzar
el transport públic.
La resposta va ser un discurs
recordant totes les problemàtiques
de trànsit (que ja fa anys que el
PSC reivindiquem al Parlament
de Catalunya) i dient que es fan
càrrec de la perillositat d’aquest
pas i que seran una “gota malaia”
amb la Generalitat fins que no
arribin solucions. Però en cap
cas un compromís ferm en posar
solucions i coordinar-se mentre la
Generalitat continua desatenent la
nostra vila i els nostres barris.

CUP - Caldes

A

bans del Ple del mes
d’abril la CUP Caldes vam anunciar
les irregularitats en
el procés de selecció
de la borsa de treballadores del Taller d’Art, on el regidor de Recursos
Humans es va abstenir de la votació
per tenir implicació directa al ser la
seva parella una de guanyadores de
les places del concurs.
Les irregularitats del procés i les
nostres explicacions poden semblar
molt tècniques però, el problema
real, més enllà de les intervencions
dels Síndic de Greuges o la Comissió Jurídica Assesora de la Generalitat, és el comportament del govern
d’ERC a l’Ajuntament de Caldes.
Ens trobem davant un govern que
ve utilitzant, en reiterades ocasions, els límits de la institució per
afavorir el seu cercle d’interessos,
creant una xarxa de clientelisme
que no és pròpia d’uns temps on la
transparència és prioritària per la
ciutadania i on l’administració ha
de donar exemple.
Un govern no ha d’atendre als interessos particulars dels seus afins,
sinó que ha d’atendre als interessos
de tota la ciutadania. I això significa ser responsables amb la totalitat
dels problemes i interessos de Caldes de Montbui.
La gent hauria de poder confiar en
els seus governants, i en canvi a Caldes ja fa massa anys que regna el
desgovern i que només quan la gent
reclama i denuncia, les coses s’acaben reconduint.
ERC Caldes ens parla sempre de
gent valenta. La gent que denuncia les clavegueres d’aquest govern
i d’aquest Ajuntament és aquí la
única gent valenta.

* Aquest és l’escrit corresponent
al Calderí de maig, perquè no hem
disposat de l’actualitzat per a
aquesta edició.

Junts x Cat - Caldes de Montbui

PPC Caldes de Montbui

Argelers, el punt
d’inflexió necessari Feliç any 2022

J

unts per Catalunya
es va constituir fa
dos anys com a partit amb la ferma voluntat de ser el punt
de trobada de tots els catalans que
aspiren a viure en llibertat i volen
treballar per culminar amb èxit el
procés d’independència de Catalunya. Un partit nou, obert, democràtic, nascut d ela generositat i la
suma de persones i el capital cultural i el bagatge de les plurals tradicions ideològiques de l’independentisme.
Aquest cap de setmana, dos anys
després, el punt de trobada de l’independentisme ha estat a Argelers,
on s’ha celebrat el II Congrés Nacional de Junts. Una ocasió per fer
una passa endavant en el projecte
d’il·lusió, determinació i esperança
que representa Junts, un projecte
de país i al servei del país.
El congrés ha servit per escollir la
nova direcció del partit. Laura Borràs n’assumeix la presidència i en
Jordi Turull en surt com a secretari general. Ambdós líders han presentat una candidatura d’unitat dins
d’un partit transversal, que aglutina
diferents punts de vista, però amb
un objectiu comú: la Independència.
I això passa per culminar el camí
iniciat l’1 d’Octubre i, per tant, Junts
es converteix en un instrument de
construcció nacional i d’acció política a favor de la llibertat de Catalunya i del progrés i el benestar de
la seva gent.
I és que l’esperit que va fer possible el referèndum és l’únic camí. De
fet, no ha desaparegut cap ni una
de les raons per les quals la gent
va anar a votar aquell dia a favor
de la Independència (ans al contrari, en tenim més). I, per això, és
urgent passar a l’acció. Cal que el
Govern sigui molt més ambiciós nacionalment i aquest posicionament
només s’aconsegueix amb unitat,
perquè la suma multiplica, i és així
com som més forts i fortes.
I Junts ha apostat obertament per
mantenir una lleialtat insubornable
a la nostra raó de ser. L’1-O del 2017
vam marcar un horitzó: o referèndum o referèndum. Ara toca situar
en el temps un altre objectiu: independència o independència.
Junts i a totes!

E

ncarem aquest nou
any amb optimisme
i il·lusió. El 2022 ha
de ser l’any de la recuperació social, de
la reactivació de l’economia.
Per començar un nou any, sempre
és bo aturar-se un moment per fer
balanç. La pandèmia de Covid-19
ens ha pertorbat la vida a tots, hem
patit moments duríssims en tots els
aspectes, ja que el virus ha posat a
prova no només el nostre sistema
sanitari, sinó els fonaments també
de la societat calderina.
Des de el PPC de Caldes no hem
dubtat mai a oferir-nos a l’equip de
govern i a la resta de partits polítics per arribar a acords amplis
que permetéssin pal·liar la crisi sanitària, social i econòmica produïda per la pandèmia, així com millorar la vida dels nostres ciutadans.
Sempre hem preferit ser constructius i aportar que ser crítics, i així ho hem fet fins ara, i
en aquest 2022 volem continuar
acompanyant els nostres comerciants, autònoms i petites empreses pel camí de la recuperació. Per
això creiem que el millor és no augmentar la pressió fiscal apujant alguns impostos, tal i com ha fet el
govern local.
Com a partit apostem per tenir un
pressupost equilibrat a l’administració local que permeti mantenir
un nivell reduït d’impostos. Cal
treballar en la reducció
de l’escletxa digital que ens permetrà contrarestar les diferències socioeconòmiques d’una part de
la població. Seguirem recolzant la
necessitat de reforçar les polítiques orientades cap a la transformació energètica, la creació d’espais verds i saludables, l’economia
circular o l’increment de la recollida selectiva de residus. També treballarem per l’augment de la seguretat ciutadana, la reactivació dels
nostres barris, el comerç de proximitat o la millora d’associacions i
entitats locals, que continuaran essent eixos fonamentals de la nostra
política municipal.
Us desitgem un feliç 2022!

* Aquest és l’escrit corresponent
al Calderí de gener, perquè no
hem disposat de l’actualitzat per
a aquesta edició.
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NOTÍCIES BREUS

RÀDIO CALDES | PREMIS RÀDIO ASSOCIACIÓ

Pineda, Ibáñez i Aler, en l’acte de lliurament dels premis radiofònics. > CEDIDA

Ràdio Associació premia la innovació
del programa calderí “La veu és màgica”
Mònica Ibáñez i Josep M. Aler, parella que condueix el programa radiofònic de Caldes de Montbui ‘La veu és màgica’, van pujar dalt de
l’escenari de la gala dels Premis Ràdio Associació de Catalunya per
recollir una menció de qualitat en la categoria d’Innovació. Els calderins van rebre el reconeixement en mans de Jofre Llombart, secretari de Difusió de la Generalitat de Catalunya, i van ser acompanyats
per l’alcalde de la vila, Isidre Pineda.
L’acte de lliurament dels premis radiofònics va celebrar-se el mes
passat a l’Auditori Once de Barcelona, i va ser presentat per Marc
Giró i Laura Fa.
L’emissora local Ràdio Caldes va estrenar aquesta temporada
2021/2022 el programa premiat ‘La veu és màgica’; espai radiofònic on tot succeeix sota la conducció de dos sistemes de veu intel·
ligent: l’Alba i Alexa. El programa esdevé, doncs, un espai conduït
per persones no humanes que valora els múltiples àmbits als quals
poden arribar els sistemes de veu intel·ligent.
En paral·lel, l’skill disponible a l’aparell intel·ligent Alexa i desenvolupada per Josep M. Aler, permet escoltar Ràdio Caldes en directe i
les notícies dels Butlletins Informatius, així com accedir a l’agenda i
a dades locals de la població de Caldes de Montbui.

MILLORES | EQUIPAMENT ESPORTIU

En marxa les tasques de millora i
adequació al camp de futbol municipal
Aquest darrer mes van començar els treballs per substituir i renovar la gespa artificial del camp de futbol municipal. La gespa que hi
ha actualment en aquesta instal·lació esportiva data de l’any 2007 i
“requeria l’actuació aquest any o el vinent” afirmaven fonts oficials de l’Ajuntament. En els pròxims dies, els clubs esportius i persones usuàries gaudiran d’una gespa artificial de nova generació, d’uns
45 mm d’alçada. En paral·lel, el consistori va confirmar altres actuacions complementàries de millora que també s’efectuaran aquests dies
a l’entorn de l’equipament, previstes de finalitzar la darrera setmana
de juny. En concret, s’elevaran els canons de reg, es renovarà part de
recinte esportiu i les porteries de futbol, i es construirà un nou sistema per canalitzar l’aigua i retenir els microplàstics.

ESPAIS PÚBLICS | RESOLUCIÓ JUDICIAL

Finalitza el procés judicial per la titularitat pública de la plaça de Pau Surell
El Tribunal Suprem ha decidit no admetre el recurs de cassació promogut la Diòcesi de Terrassa contra la sentència de l’Audiència Provincial que declarava la plaça de Pau Surell un espai de titularitat pública.
La decisió del Suprem clou un procés judicial que es remunta a l’any
2014, quan la Diòcesi va immatricular la plaça i l’Ajuntament de Caldes
va reclamar la titularitat pública d’aquest espai situat entre les Hortes
de Baix i l’Església de Santa Maria. Previ a la darrera resolució del Tribunal Suprem, “contra la qual no existeix possibilitat d’apel·lació”
apunta el consistori, es van pronunciar a favor de la titularitat pública de Pau Surell el Jutjat de Granollers (2018) i l’Audiència Pública de
Barcelona (que l’any 2019 va desestimar el recurs d’apel·lació presentat per la institució eclesiàstica).
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ARTICLE D’OPINIÓ

Transport públic, l’assignatura pendent
Queda clar que ni tots ni a cada
moment podem anar amb el nostre
cotxe privat i menys a Barcelona.
No és una alternativa sostenible ni econòmicament viable al
preu que s’ha posat el carburant.
Ara bé el transport públic està a
l’altura per a garantir que la majoria pugui anar a la feina sense haver
de superar una cursa d’obstacles?
La resposta és clara: NO. Un
no que encara esdevé més rotund quan ens entretenim a
veure de quin territori i de
quina franja horària parlem.
En termes generals i pel que fa
a la comunicació cap a Barcelona ha millorat els darrers anys
amb els anomenats busos exprés, ara bé quan ja no es tracta
de les hores punta la freqüència
deixa de ser fluida i punt a part
mereixen els dies festius i les nits.
Tot i això es continuen repetint cada dia, a la mateixa hora
les mateixes escenes tercermundistes d’autobusos plens a vessar amb la gent obligada a viatjar
dempeus en trajectes llargs, cosa
que comporta evidents riscos per
a la seguretat dels ciutadans i el
cansament d’haver de traslladar-se d’aquesta mala manera.
Això si parlem d’anar a Barcelona

MARIA NÚRIA REVETLLE
PERIODISTA

“ ...es continuen
repetint cada dia,
a la mateixa hora
les mateixes escenes
tercermundistes
d’autobusos plens
a vessar ...”

quan la connexió és transversal la
freqüència horària cau en picat i les
connexions són feixugues i lentes.
Si l’opció és rodalies Renfe
l’escenari és encara pitjor.
No se sap mai, a priori, si aquell
dia tot anirà a l’hora o si uns brètols han fet un sabotatge a les
vies, si unes obres han obligat a
alterar el servei i no sempre hi ha
autobusos ... I un llarg etcètera.
Francament, els usuaris de Rodalies Renfe són uns herois que s’enfronten cada dia amb estoïcisme
i paciència a un transport que en
lloc de traslladar-los de manera relaxada a la feina els proporciona
una dosi d’aventura cutre i sobrera.
Possiblement, els Ferrocarrils de la
Generalitat són els únics que aprovarien aquesta assignatura que
fa massa anys que està pendent.
Mentre per un cantó tots són multes i restriccions al vehicle privat
per l’altre no hi ha els recursos necessaris ni desitjables a l’abast dels
usuaris que perden hores i hores
anant amunt i avall. Un transport
públic competitiu i confortable
permetria als ciutadans poder llegir, treballar o aprofitar les estones dels trajectes, ara moltes vegades les condicions que s’hi donen
ho fan impossible.

ARTICLE D’OPINIÓ

La verola de mico: la pandèmia del 2022?
Espanya, juntament amb Regne
Unit i Portugal, és un dels tres països on s’han confirmat més casos de
verola del mico fora d’Àfrica, d’on
n’és endèmica. Davant d’aquesta situació, i condicionats per la recent
pandèmia del Covid, s’ha aixecat
una gran alarma social. Estem davant d’una nova pandèmia mundial?
Què és la verola del mico? És
una zoonosi viral (malaltia que es
transmet d’animals a humans) similar a la verola humana, afecció
erradicada al 1980.
Quins són els seus símptomes?
La simptomatologia és similar a la
verola humana o la varicel·la, que
cursa amb febre, mal de cap intens,
dolor lumbar i muscular, cansament extrem i erupció cutània. Si
bé és cert que és una malaltia molesta, habitualment també és lleu.
Com es transmet? El principal
mecanisme de transmissió és a
través de contacte amb mamífers
infectats vius o morts, principalment rosegadors, o per consum
d’aliments contaminants. La infecció entre persones, tot i que poc
freqüent, es pot produir per contacte directe amb les secrecions o
lesions de la pell d’una persona infectada. En comparació amb la malaltia del Covid, la seva transmissió

LAIA CORNELLAS
BIÒLOGA

“ Tot i que els
contagis continuaran
a l’alça, no estem
davant d’una nova
pandèmia”

és molt més limitada i, per tant, el
contagi n’és més difícil, sent les relacions sexuals el principal responsable del brot actual a Espanya.
Ens hem d’alarmar per aquest
brot? En cap cas hem d’estar preocupats, perquè es tracta d’una malaltia poc freqüent i coneguda, de
la que ja s’havien donat casos fora
de zones endèmiques (fora del continent africà). Estem davant d’una
malaltia que es presenta en forma
de petits brots controlats, aïllats i
de la que s’ha fet un seguiment per
part les autoritats competents des
de la seva aparició. Tant és així,
que la vacuna ja existeix, provada amb èxit el 2018. A més, gràcies al seguiment sanitari realitzat,
la Organització Mundial de la Salut
(OMS) assegura que no és un virus
amb grans taxes de mutació i, per
tant, amb propensió de crear noves
variants més contagioses o patogèniques (com ho és el Covid), sinó
que és un virus sense gaire activitat mutagènica que li permeti guanyar capacitat infecciosa.
Amb tot plegat, els experts avisen que els contagis continuaran
a l’alça, però el missatge ha de ser
tranquil·litzador, doncs amb aquesta malaltia no succeirà el mateix
que amb el Covid-19.
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El Síndic desemmascara novament
les mentides de
l’Alcalde Sr. Pineda

Resposta a les
declaracions de
l’Alcalde Pineda
sobre el Taller d’Art

> Carerac Verd

> Cristina Arañó Delgado *

El passat 3 de Maig el Síndic de
Greuges de Catalunya tornava, una
altra vegada ,a adreçar-se a l’Alcalde
de Caldes en relació als expedients
per abocaments de terres i canvis
de rasant, sense llicència i no legalitzables en sòl no-urbanitzable al
costat del Polígon de la Borda. Com
hem explicat a bastament, a instàncies de Carerac Verd -entre altres-,
l’Ajuntament va iniciar expedients
a les empreses i actors implicats en
les presumptes infraccions que s’haguessin pogut produir. Malauradament alguns d’aquests expedients
van caducar. La repetida insistència de Carerac Verd i el Síndic de
Greuges, i la intervenció de l’oficina de Protecció de la Legalitat Urbanística (SPL) de la Generalitat
i l’Oficina antifrau de Catalunya
(OAF) han fet que alguns d’aquests
expedients es tornessin a obrir. Alguns s’han tancat en fals.
El Síndic fa notar que l’Ajuntament,
“no ha actuat amb la diligència i celeritat que us vaig demanar en la
meva resolució anterior de 24-112021”. Encara més, el Síndic afegeix
que en les fotografies que el propi
ajuntament li ha tramès s’observa
que “els abocaments il·legals i els
moviments de terres sense llicència
han estat coberts d’herbes pel transcurs del temps.” i continua afirmat
que no és cert que els “expedients
que s’han incoat fins ara i caducat
anteriorment han servit per retornar la finca al seu estat agrícola “.
El desori urbanístic i els presumptes delictes segueixen ben visibles.
L’Alcaldia mira cap a l’altre costat.
Carerac Verd ja havia fet notar que les
manifestacions de l’Alcalde en Ple municipal faltaven radicalment a la veritat. Ho havíem publicat i explicat en
actes públics. I l’Alcalde n’era ben coneixedor com ho demostren els informes que li havien fet arribar els tècnic municipals. Va intentar enganyar
al Ple, a Carerac Verd i ara al Síndic.
El Síndic demana (elegantment)
que no li “vulguin aixecar més la camisa” i acaba dient “si l’abocament
i moviment de terres és il·legal i il·
legalitzable, ordeneu la reposició del
terreny al seu estat topogràfic inicial”.
Voldrà l’Alcalde tornar a enganyar
per tercera vegada abans que no vingui l’Oficina Antifrau a mirar amb
pèls i senyals tot aquest embolic?.
O potser vol esperar a veure si
prescriuen els presumptes delictes i infraccions?

He vist les seves declaracions a
l’últim Ple del 28 d’abril i a VOTV.
M’han deixat perplexa i em veig
forçada a respondre-les, com a
treballadora del Taller d’Art durant trenta anys i com a directora
durant els últims vint.
Els fets són que davant la propera jubilació de dues professores
calia constituir la borsa de treball
i preparar les proves de selecció
de candidats. L’Equip de Govern i
els seus assessors jurídics van redactar les bases del concurs i van
constituir el tribunal. Com vostè
ja sap nosaltres com a professores
no formàvem part del tribunal i no
vam tenir cap autoritat per intervenir en el procés. Va ser l’Ajuntament el qui va demanar el nostre
assessorament atès que el tribunal
que van formar no tenia especialistes en art. La nostra intervenció
per tant va ser a nivell d’opinions
professionals però sense vot ni cap
possible incidència en el resultat.
Però el nostres criteris sembla ser
que no li van agradar. I en data 27
de maig de 2021 vostè va reaccionar contra nosaltares comunicant
a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat un
expedient informatiu on comunicava que professores del Taller
d’Art, en qualitat d’assessores,
havien intentat “interferir i ingerir en els resultats final de les
proves”. La Generalitat ho va investigar i va emetre un informe resolent que “no es considera procedent cap actuació disciplinària
contra les assessores que han intervingut en el procés” atès que no
formaven part del tribunal.
Però en canvi resol que cal anul·lar
tot el procés de substitució i recomençar-lo des del principi per un
seguit d’irregularitats en la composició del tribunal. Segons aquest
informe cal declarar la “nul·litat
de ple dret” perquè “el tribunal
està mal constituït”. Les causes
són: hi ha “falta de quòrum en les
reunions al haver-hi només dos
membres amb dret de vot al tribunal”, “un dels membres no té la
titulació adequada” (és de categoria C1 i es convoca una plaça A2),
i calia “garantir la presència en el
tribunal de persones amb coneixements especialitzats sobre el contingut de les places”. I a més tots
els membres del tribunal eren treballadores de l’Ajuntament quan

Ruta Lawrence: fe
lliure de complexos
> Joaquim Campistron

“un terç del tribunal han de ser
representants de l’Escola d’Administració pública o bé proposats
per aquesta escola”. I a la pàgina
7 conclou que ha estat un procés
“viciat de nul·litat”. I tot això, Sr.
Pineda, són vostès els qui ho van
fer malament.
Cal afegir que prèviament hi havia
hagut una altra irregularitat greu:
es va excloure una candidata per
“no complir amb les bases del concurs”. Aquesta persona va acudir
al Síndic de Greuges, qui el 8 de
setembre va obligar a readmetrela oficialment, perquè segons el
Síndic “les bases del procés eren
incorrectes”. I a corre-cuita es van
veure obligats a rectificar-les.
Cal tenir en compte que aquest
procés de jubilació estava previst
des de feia molt de temps. Sorprèn
que s’hagi fet tot tan malament,
quan el que corresponia en aquest
cas era, com vostè ja sap, haver-lo
realitzat de manera exemplar.
El fet és que vostè, Sr. Alcalde,
l’Equip de Govern i els seus assessors jurídics s’han equivocat.
I enlloc d’assumir la seva responsabilitat i reconèixer els seus errors ara es pren la llibertat d’acusar en públic les professores del
Taller d’Art d’”irregularitats molt
greus”, com si fóssim nosaltres les
causants de tot aquest desgavell.
Quan vostè sap que la veritat no
és aquesta, doncs el 16 de novembre de 2021 en un decret d’alcaldia, després d’haver rebut l’informe de la Generalitat, van decidir
iniciar el procés d’anul·lació des de
la constitució del tribunal, el què
s’ha dut a terme en aquest darrer
Ple. I tot això vostè ho sap perfectament. És per això que les seves
declaracions públiques m’han indignat profundament .
Per sort les meves vivències al
Taller d’Art durant aquests trenta anys han estat magnífiques. I la
tristesa del què ha passat aquests
últims mesos no aconseguirà enterbolir-les. Entre tots els membres del Taller d’Art, alumnes,
pares i professores hem construït
des de fa quaranta anys un espai
cultural molt estimat i valorat per
els ciutadans i ciutadanes de Caldes, que són en definitiva els seus
veritables propietaris.
* Directora del Taller d’Art
(2001-2021).

Pensaments
de bat a bat
> Jaume Baigual i Rusiñol
Amb aquest nou llibre recentment
publicat, “Pensaments de bat a
bat”, és per mi una nova experiència que evoca una biografia plena,
musical i per sobre de tot poètica.

Poema
Quan el flux sonor del vers
acaricia la part auditiva,
envolta vibrant l’univers
amb una sensació que captiva.
Si el cor sagna de pena
i les llàgrimes dissolen la sang,
escriu paraules i fes un poema,
l’alegria tornarà com un bumerang.
Si aquest poema esperona
els antagònics pensaments,
amb respecte els acarona
i els plasma dignament.
Poema, sentiments ingenus
d’injustícia i vanitat.
Que cruel i vil és l’home
quan li manca la bondat.
La carència de consciència
i un desig de ser poderós
li resta a l’home la indulgència
i es torna maldestre i fastigós.
Si el poema parla de roses
però és maleït i punyent,
l’ha escrit un pobre home
sense amor ni coneixement.
Del manyoc de roba bruta
molta en queda per rentar,
exposar-ho en el poema
deixa la rancúnia de refutar.
Jaume Baigual i Rusiñol

www.calderi.cat
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Feia temps que el pastor de l'església de Castellar del Vallès volia fer
la Ruta. Al principi ho va impedir
les pròpies planificacions i activitats de la comunitat, ja que estava
iniciant el seu camí. Quan ja semblava que era possible, va esclatar
la pandèmia. El pronòstic de dia
plujós del passat 30 d'abril va estar
a punt d'engegar-la en orris altra
vegada. Menys mal que la pluja no
va aparèixer fins al final de la tarda
quan arribàvem al cementiri i ens
vam poder posar sota cobert.
La Ruta va començar al Parc de Can
Rius on el pastor va fer una encertada introducció. Va dir que cadascú deixa el seu rastre a través de
la seva existència en aquesta vida
tant per bé com per mal, i el missioner Lawrence i el seu equip, també,
tot remarcant que una estela de les
seves profitoses accions a Caldes i
a altres llocs s'estan rescatant de
l'oblit per testimoniatge i exemple
de fe pràctica, profitosa i efectiva.
Les explicacions del guia de la Ruta
sobre la vida i accions del missioner
gal·lès i el seu equip en els diversos
llocs on van deixar petja, algunes
d'elles descobertes per ell mateix a
través de la cerca que encara continua fent, mostraven el rebuig, l'escarni i fins i tot l'atac a la integritat
física que patiren, per part d'algunes
persones i estaments, degut a l'exposició de l'Evangeli. Hom pot pensar
que això ja està superat, però el cert
és que no del tot. Les reminiscències de l'esperit inquisidor d'imposició
de pensament i accions únics encara es deixa veure a vegades en molts
àmbits, entitats i relacions personals
de tot tipus. Alguns del grup visitant,
pares joves i adolescents en edad escolar, van admetre que en ocasions
s'han topat amb descriminicacions,
burles, menysteniment i hostilitat
per part de companys de treball i escola degut a la seva fe en Crist. Ves
per on ho vam poder viure en el decurs d'aquesta edició de la Ruta. Trobant-nos al carrer Major, davant d'un
dels llocs on fonts orals fidedignes
hi ubicaren un dels llocs de “l'escola dels pobres” fundada per George
Lawrence, un parell de vilatans ens
van increpar a crits acusant-nos nèciament i gratuïta de que tot allò que
es deia era mentida.
Hi ha persones que es munten el seu
propi esquema i postulats ideològics
i accionals basant-se en el que volen
o meditadament creuen. D'altres ho
fan seguint les directrius...
>Podeu llegir l’article sencer a
www.calderi.cat
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Desglòs segons residu
abocat a la fracció resta

Residus enviats
a la incineració

27,16% Form + Poda
1,90% Vidre

43,37%

13,91% Paper cartró
15,07% Envasos
13,67% Resta

recollida selectiva
enviat a incinerar

0,79% Voluminosos
14,68% Tèxtil
12,82% Altres

De les 9.500 tones de deixalles municipals generades a Caldes
de Montbui l’any 2021, més de 4.100 tones van llençar-se
al contenidor de rebuig (el gris) per enviar a incinerar. Això
significa que més del 43% dels residus produïts durant l’any
van acabar al contenidor gris. Segons les dades registrades
per la regidoria de Serveis de Caldes de Montbui, aquest
percentatge es pot reduir fins al 6%. El 34% restant són
residus que poden ser separats per fraccions i enviats a
circuits de reciclatge.

Reduir, reciclar, recuperar i reutilitzar:
l’aposta local per a un futur sostenible
Tot i registrar en el 2021 la xifra més alta dels últims 20 anys en recollida selectiva de les deixalles municipals,
l’emergència climàtica obliga a millorar la separació per fraccions i contribuir a la reducció de la producció de residus

Cada calderí i calderina ha generat
la quantitat de 531 kg de residus al
llarg del 2021. D’aquest volum de deixalles anual, 270 kg van ser enviats
a circuits de reciclatge i la resta van
ser traslladats i, finalment destruïts,
a la incineradora. A partir d’aquestes dades registrades per l’àrea de
Serveis Municipals de l’Ajuntament
de Caldes de Montbui, es calcula que
el 56,6% de les deixalles municipals
han estat recollides de manera selectiva, la xifra més alta dels últims 20
anys. “Que més de la meitat de les
deixalles que es produeixen a l’any
siguin recollides de forma selectiva significa que gairebé 6 de cada
10 calderins i calderines separen
correctament els residus per fraccions” apunta Marc Freixa, tècnic
de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui. Atenent la positivitat dels indicadors actuals i la tendència que de manera natural continua creixent any rere any, existeix
una alta probabilitat que la vila assoleixi el 70% de les deixalles recollides de manera selectiva i, per tant,
compleixi l’objectiu fixat per la Unió

Europea per a l’any 2030.
Tanmateix, “no hem d’oblidar que
encara existeix un alt percentatge del total de residus generats en
l’àmbit local que no són recollits
de manera selectiva, íntegrament
destinats a la fracció resta, i que
evidencien el llarg recorregut de
millora en relació amb la separació de les deixalles que cal encarar a Caldes de Montbui” fa constar Freixa. En xifres absolutes, de les
quasi 9.500 tones de deixalles generades al llarg del 2021, unes 4.100 van
ser considerades rebuig, és a dir, que
261 kg/any de residus per habitant
van destinar-se a la incineradora. A
partir de l’informe de Caracterització fet l’any 2021 -un document que
elabora anualment el Consorci per a
la Gestió de Residus del Vallès Oriental a partir dels residus que arriben a la incineradora - s’ha arribat a
la conclusió que, d’aquesta quantitat abocada al contenidor gris (fracció resta), un 27% corresponia a matèria orgànica (contenidor marró);
un 2% a vidre (contenidor verd); un
altre 14% a paper i cartró (contenidor

blau); un 15% a envasos plàstics (contenidor groc); quasi un 1% a residus
voluminosos; un 25% a material tèxtil
o especial, i només un 14% a la fracció rebuig (contenidor gris). “Efectivament, si del total que es destina
al rebuig li separem correctament
la fracció orgànica, la del vidre, els
envasos i la mica de paper i cartó,
en resulta una quantitat mínima
que és la veritable resta, és a dir,
aquell poc material que ja no pot
ser reciclat o reutilitzat” matisa el
tècnic del consistori.
Així doncs, tot i la rebaixa progressiva en la quantitat de residus abocats
a la fracció resta –que en dos anys ha
disminuït un 6% a Caldes-, encara es
calcula que més de la meitat de les
deixalles que es generen es podrien
recollir de manera selectiva i evitar
que acabin a la incineradora
MAJOR ESTALVI ECONÒMIC
I MEDIAMBIENTAL
La despesa municipal del servei de
recollida de les deixalles al municipi de Caldes de Montbui oscil·la els

2.210.000 euros/l’any. “Actualment,
és la despesa de serveis més alta
que té l’Ajuntament” apunta Jaume
Mauri, regidor de Serveis Municipals, “i per reduir-la –afegeix el regidor – cal continuar millorant la
recollida selectiva”. Aquest sistema de gestió de deixalles consisteix
a recollir diferenciadament diferents
fraccions dels residus municipals des
dels domicilis i establiments comercials, amb la finalitat de poder reciclar o recuperar en un procediment
posterior gestionat per l’administració. “Tot el volum de deixalles que
se selecciona continua un procediment posterior de manera separada. Així, tot allò que es pot reciclar,
es recicla; tot allò que es pot, es reutilitza, i de la matèria orgànica es fa
compost i biogàs” descriu Mauri. En
aquest sentit, el sistema de recollida
selectiva i el posterior procés de reciclatge permeten estalviar recursos
econòmics i part de l’energia necessària per a la fabricació dels productes
a partir de matèries primeres verges.
En últim lloc, el gruix de residus llançats a la fracció resta va a parar a

una incineradora, procés del qual es
desprenen gasos tòxics que agreugen l’efecte hivernacle, “causant
l’acceleració del canvi climàtic i
els seus efectes devastadors per a
la vida present i futura” alerta el
regidor. Però, a més de l’alarmant
font de contaminació mediambiental que suposa la incineració de residus, la incorrecta o insuficient quota
de separació en fraccions significarà, en pocs anys, una major despesa
que repercutirà en les butxaques de
tots i totes: “A partir de l’any 2030
es castigarà aquells municipis que
no assoleixin els percentatges de
recollida selectiva establerts per
les directrius europees, de manera que portar deixalles de rebuig
a l’abocador serà penalitzat amb
una taxa de deixalles que creixerà
exponencialment” apunta Mauri.
En paral·lel, la correcta recollida de
residus ja té un benefici econòmic
en l’actualitat arran de l’Ordenança
fiscal que regula la taxa imposada
de les deixalles a la ciutadania: “En
l’àmbit particular, a banda de la tarifa ordinària, existeix una sego-
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na tarifa anomenada ‘reduïda’ que
representa un 20% de descompte
respecte a la quota usual” explica
Freixa, tècnic de Medi Ambient.

La recollida de residus
voluminosos és un servei
gratuït i disponible en tot
l'àmbit urbà que cal activar
a través de l'OAC o del web
de l'Ajuntament indicant el
dia preferent de recollida
Caldes compta amb el servei de recollida a la deixalleria municipal, situada a La
Borda, i la instal·lació mòbil que visita el municipi cada primer dimarts de mes.

Comprar per unitats o utilitzar envasos reutilitzables redueix substancialment
la producció de residus anuals i contribueix a la cura del medi ambient.
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SERVEI GRATUÏT DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
En termes municipals, els abocaments irregulars que s’abandonen
diàriament a la via pública “suposen una despesa municipal d’uns
100.000 euros a l’any” apunta Jaume Mauri; xifra que, d’altra
banda, “se’n podria reduir una
part molt significativa arran del
bon ús del servei que existeix i, a
més, és gratuït” afegeix el tècnic.
La recollida de residus voluminosos
és un servei disponible en tot l’àmbit urbà que cal activar a través de
l’OAC o telemàticament al web de
l’Ajuntament, indicant el dia preferent de recollida i l’estat del material. “Els mobles que són considerats en bon estat i que han superat
una segona supervisió són cedits
a Caldes Solidària i traslladats al
seu magatzem, des d’on altres famílies poden continuar fent-ne
ús” explica Marc Freixa.
D’altra banda, i amb el propòsit de
mantenir la neteja de la via pública,
reduir la producció de residus i incentivar la recollida selectiva, el Reglament del Servei Públic de Recollida de Deixalles (aprovat a Caldes
de Montbui el setembre del 2017) regula la imposició de sancions per infraccions en abocaments incorrectes
o incontrolats. “El passat 2021, des
del servei de vigilància es van realitzar 19 denúncies per deixar residus en llocs no autoritzats, bàsicament abocaments a la via pública”
reconeix Freixa. Són infraccions del
Reglament, per exemple, dipositar
residus en un contenidor que no li
correspon; deixar residus voluminosos sense activar el servei a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana; abocar residus
ordinaris en els entorns naturals del
municipi, o abandonar residus especials o exclosos del servei de recollida, d’entre molts altres. Les sancions
varien depenent de la infracció comesa (lleu, greu i molt greu) i les multes oscil·len dels 100 fins als 3.000 €.
ALTRES TIPOLOGIES DE RECOLLIDA: DE LA DEIXALLERIA AL PORTA A PORTA
A banda del model de recollida dels
residus en contenidors situats a la
via pública, conviuen en el municipi
altres tipologies de sistemes de reco-

llida que pretenen facilitar la selecció
dels residus, així com la reducció de
la producció de deixalles en l’àmbit
municipal. N’és un exemple la recollida porta a porta, que a Caldes funciona als barris dels Saulons, can
Maspons, els Lledoners, can Regassol, la Font dels Enamorats, can Valls
i Torre Negrell. En aquest cas, la ciutadania i els comerços o establiments
efectuen la separació de les diverses
fraccions dels residus en origen i són
recollides allà on es generen d’acord
amb el calendari establert. “Des de
fa anys que el sistema de recollida
porta a porta està notablement estesa en l’àmbit internacional, sent
un dels sistemes més comuns en
els països més avançats en matèria de gestió de residus i recone-

“El 2021 es van realitzar 19
denúncies per deixar residus en llocs no autoritzats”
gut per les institucions europees
com un dels més eficients” apunta Freixa. Segons les experiències
de municipis catalans on funciona
aquest model de recollida, la quantitat de fracció resta que es destina
a incineradores es redueix de forma
dràstica (assolint nivells de recollida selectiva d’entre el 60 i el 85%),
a més de millorar la qualitat de les
fraccions recollides selectivament.
“A Caldes estem estudiant mètodes híbrids del porta a porta, contenidors intel·ligents i contenidors
nocturns, que es posen a la tarda i
es retiren al matí, com per exemple ja es duu a terme al nucli antic”
explica Jaume Mauri. “L’objectiu
és poder aprofundir en la recollida selectiva amb mètodes com el
porta a porta i allà on la morfologia urbana ens ho permeti” afegeix
el regidor de Serveis Municipals.
D’altra banda, el municipi compta
amb el servei de la deixalleria fixa
(al polígon industrial La Borda) i la
mòbil (instal·lada dins l’aparcament
del carrer de les Escoles Pies, cada
primer dimarts de mes). Les deixalleries són els centres de recepció selectiva de productes per a la
reutilització i de residus municipals per a tractaments posteriors;
instal·lacions que permeten assolir
nivells més alts de recollida selectiva i que faciliten, també, tasques de
suport al servei municipal de recollida de residus establert. A Caldes
de Montbui es va registrar 14.831
entrades a la deixalleria municipal
l’any 2021, on va gestionar-se més de
2.000 tones de residus. Les dades
del 2019 revelen un cert increment,
quan es van registrar 1.945 tones de
deixalles en l’equipament.
ALTERNATIVES CONTRA LA
PRODUCCIÓ DE RESIDUS
Anar a comprar el pa amb la coixinera, fer servir bosses de roba o re-

utilitzables, comprar per unitats en
lloc de fer-lo a l’engròs, o demanar
que ens tarin diferents productes en
una mateixa carmanyola són només
alguns exemples de les tantes actuacions quotidianes que tenen un valor
mediambiental incalculable. “La resposta a l’emergència climàtica és
tan urgent que només tenim l’opció d’encarar-la modificant els nostres hàbits i comportaments fins
ara habituals” alerta Freixa, qui afegeix que “ja no només es tracta de
saber com llences sinó també com
compres per no malbaratar els recursos i reduir la generació de residus” apunta el tècnic.
Fruit d’aquesta tendència creixent
cap a una compra mediambientalment conscient, cada any se sumen
més comerços a la proliferació d’establiments que ofereixen la venda a
granel o que incentiven l’ús de materials reutilitzables. La finalitat és
clara: cal reduir la producció de residus plàstics, i aquesta ha estat precisament la campanya que ha impulsat
enguany el Consell d’Infants de Caldes de Montbui. “A classe sempre
hem tingut molt clar que cal reciclar, donar vida a les coses, i d’aquí
va sorgir la nostra proposta, que
finalment va guanyar en la votació final” diu Andrea Molina, membre del Consell d’Infants i alumna
calderina escollida per formar part
del Consell Nacional de la Infància i
l’Adolescència (CNIAC). La campanya de sensibilització impulsada pels
joves consellers i conselleres pretén
reduir el consum de plàstics a l’hora
d’anar a comprar. La proposta intenta combatre els efectes del canvi climàtic “perquè volem intentar salvar la nostra vida futura. Creiem
que actualment no es fa suficient;
és el món que heretarem i no ens el
volem trobar en un estat de pèrdua
total” segueix Molina.
De fet, un alt percentatge de les
idees proposades pels consellers
i conselleres en l’edició d’enguany
han estat estretament relacionades
amb la sostenibilitat i la cura del
Medi Ambient; “quelcom que explica quines són les seves inquietuds, i el nostre compromís és generar en el màxim de les nostres
possibilitats un retorn a les seves
preocupacions” va dir Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui en
l’Audiència Pública del Consell d’Infants, celebrada el maig. La regidora de Comerç Carme Germà va afegir-hi que “donarem a la campanya
la importància que mereix” i serà
recolzada per Shop in Caldes. A partir de la darrera trobada de la Taula
de Comerç, els representants del comerç calderí han aprovat diverses
accions que es desenvoluparan aviat
per contribuir a la reducció d’envasos plàstics en els establiments comercials de la vila. D’entre aquestes,
“regalarem carmanyoles per tal
que la ciutadania faci servir envasos reutilitzables i repetirem
la producció de bosses plegables
per deixar d’utilitzar les de plàstic” va concretar Germà.
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Exposició dels alumnes joves del Taller d’Art
Els i les alumnes d’ESO i de Batxillerat del Taller d’Art Manolo Hugué han exposat
els seus treballs de final de curs a la Sala Delger l’últim cap de setmana de maig i el
primer del mes de juny. Els i les joves han presentat les obres d’escultura, fotografia,
gravat, dibuix i pintura que han treballat al Taller d’Art. El tema escollit va ser la poesia, per això van titular l’exposició amb el nom “Ut pictura poesis”, una locució llatina que significa que la poesia és pintura que parla i que la pintura és poesia muda.

MÚSICA | APLEC

“Caldes is hell”: sol, música i
solidaritat al parc de Can Rius
En aquesta 8a edició, Ramón Solé i la seva banda recapten 1.900 euros en favor de la secció local de Creu Roja
Mireia Clapers

E

l dissabte 28 de maig el
Parc de Can Rius va tornar a acollir, per segon
any, el tradicional aplec
de música de taverna del
músic calderí, Ramón Solé, i la seva
banda. La situació sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19
ja va fer que l’any passat es busqués
una data alternativa i una localització exterior que garantís les mesures
sanitàries. És tradició que l’aplec del
Caldes is hell sempre se celebra just
després de les festes de Nadal a l’escenari de El Centre, però el passat mes
de gener, en plena sisena onada, tampoc va ser possible i, per això, l’edició
d’enguany, el concert organitzat per El
Centre, Ateneu Democràtic i Progressista va repetir localització a l’exterior,
així com, la col·laboració solidària amb
la secció local de Creu Roja. L’import
de la recaptació d’aquesta edició, uns
1.900 euros, “seran destinats al programa de Gent Gran, per garantir les
seves necessitats mínimes” va explicar Joan Alonso, vicepresident de Creu
Roja Caldes-Palau-Sant Feliu.
Enguany, Solé acompanyat de la seva
banda, no ho van tenir fàcil, les altes
temperatures de la tarda de dissabte
van fer que el públic es dispersés buscant alguna ombra on resguardar-se
d’un sol aclaparador. La germanor i la
proximitat que es genera en els concerts de taverna va ser més difícil
d’aconseguir, però, tot i això, “estem
contents, tant l’organització com els
músics. En línies generals, el concert
va anar molt bé, la gent s’ho va passar molt bé, que és l’objectiu final”
valorava Ramon Solé un cop finalitzat el concert. Des de l’escenari, instants abans de començar, Solé confirmava que aquesta seria l’última edició
a l’exterior, el Caldes is Hell es tornarà
a celebrar el gener del 2023 a El Centre, i que en cas que s’hagués de posposar, igualment es farà a El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista, “estem
molt contents perquè el format exte-

Malgrat el sol i les altes temperatures, Ramon Solé i la seva banda van fer gaudir al públic amb les cançons de taberna sobre Caldes. > CMC

“Donem per tancat
aquest format a
l’exterior”
Ramon Solé
Impulsor de
Caldes is hell

rior ens ha permès continuar fent el
Caldes is Hell, però donem per tancat
aquest format” afirmava Solé. Igualment, les 200 persones que van assistir de públic al parc de Can Rius van
gaudir de les cançons de taverna interpretades per Ramón Solé i per la
seva banda, que està formada per la
Lola Rascón, a les percussions i cors,
Agustí Ciurans, a la bateria, José Ma-

nuel Robisco, al baix i als cors, Víctor
Velasco al violí i als cors i Pol Aumedes
a l’acordió i als cors. Cançons que parlen de la vila de Caldes, dels calderins
i calderines amb grans dosis d’ironía i
plenes de sentit de l’humor.
En aquesta edició també es va presentar, per primera vegada en directe, la
cançó dedicada a Cal Rosset, lloc emblemàtic per a calderins i calderines,

que fa poc temps va canviar de mans,
i que Solé va voler homenatjar amb la
cançó “El miracle de Cal Rosset” inspirada en fets reals.
Tampoc van faltar les corrandes, que
s’havien enviat prèviament per calderins i calderines, sobre temes d’actualitat, com la pandèmia i la guerra
d’Ucarïna, i sobre festes tan calderines com l’Escaldàrium.
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TRADICIONS | FESTA DEL FOC I L’AIGUA

Torna l’Escaldàrium
La Comissió Escaldàrium confirma el retorn de la festa a la plaça de la Font de Lleó, amb
tot el foc, tota l’aigua, totes les bèsties, tota la música i totes les ganes, el 8 I 9 de juliol
Ball de Diables de Caldes, La
Forca, Bombers de Caldes, Músics de l’Escaldàrium i Ajuntament, entitats representades en
la Comissió Escaldàrium, confirmen el retorn de la festa del foc
i l’aigua a la plaça de la Font del
Lleó, després de dos anys de reinvencions i espera provocades per
la pandèmia.
L’organització treballa en la recuperació absoluta d’una festa que
farà tremolar la vila el segon cap
de setmana de juliol, i que tornarà a explicar l’origen de l’aigua
termal. Paral·lelament, s’està dissenyant tota la programació d’actes d’Escaldàrium, que omplirà
els dies previs de cultura popular,
bruixeria, tradició, innovació, espectacle i consciència social.
A l’espera, però sense parar
El darrer Escaldàrium lliure de
condicionants va ser el de l’any
2019. Tot seguit, la pandèmia va
provocar un parèntesi forçat de
dos anys en els quals les danses
de foc i agua úniques en el món es
van interrompre.
Tot i així, les entitats representa-

PREMI | DIABLES

Segon premi al
concurs d’Enceses

Després de dos anys d’aturada la plaça de la Font del Lleó tornarà a ser l’escenari principal de l’Escaldàrium. > J. SERRA

Aquest 2022

es recupera la festa del foc
i l’aigua el segon cap de
setmana de juliol

des en la Comissió Escaldàrium
van inventar altres formes de
mantenir aquesta espurna encesa en la població. Els exemples
més sonats: un Concertàrium
que va superar totes les expec-

tatives, el bateig del passatge de
les Bruixes i la instal·lació del
Mural de l’Escaldàrium de l’artista Rock Blackblock. Aquest
2022, l’Escaldàrium torna del
tot i torna al seu lloc.

CULTURA POPULAR | SARDANES

L’Agrupació Sardanista celebra 50 aplecs de sardanes
Dissabte 28 de maig l’Agrupació
Sardanista Calderina va tenir l’honor de poder celebrar els 50 aplecs
de la Sardana duts a terme a la
vila calderina. Per aquesta especial ocasió les cobles “Marinada”
i “Sant Jordi – Ciutat de Barcelona” van donar la nota de categoria a l’audició. Els assistents van
poder gaudir de la companyia de
molts amics sardanistes d’arreu,
tot i coincidir amb altres actes de
rellevància per la Sardana. Tot i
la calor que va acompanyar tota
la tarda es va poder gaudir d’un
bon ambient. Les cinc sardanes

Sardanistes vinguts d’arreu van gaudir amb les coples Marinada i Sant Jordi al Parc de l’Estació de Caldes. > CEDIDA

RECONEIXEMENT | ESCOLA DE MÚSICA

Homenatge de l’EMM Joan Valls al professor Rafel Sala
L’aula on habitualment oferia les
seves classes el guitarrista i professor de l’EMM Joan Valls porta
des d’ara el nom de Rafel Sala, que
va morir la tardor del 2020 i que
va ser professor de guitarra de
l’escola des de 1981 fins a la seva
jubilació, el 2018.
L’acte d’homenatge es va fer el

passat dia 21 de maig amb un concert ofert per amics, exalumnes i
companys músics d’en Rafel Sala
i els seus familiars van descobrir
la placa de l’Aula 9 Rafel Sala que
l’escola municipal ha batejat amb
el seu nom. El darrer concert que
fa oferir Sala a Caldes va celebrar-se precisament amb motiu de

la seva jubilació, el juny del 2018,
i va omplir la Sala Noble de Can
Rius, convertint-se en un veritable
homenatge en vida a aquest professor que va ensenyar a tocar la
guitarra a més d’una generació,
va dirigir l’orquestra, i va encomanar a tothom el seu amor per
la música.

El passat 14 de maig el Ball de Diables va participar en el III Concurs
d’Enceses de Catalunya a Sant Pere
de Ribes. Un acte organitzat per la
Federació de Diables i Dimonis de
Catalunya i els guanyadors de l’última edició, la Colla Jove del Ball de
Diables de Ribes. Després de dos
ajornaments a causa de la pandèmia, els calderins van poder participar en aquest concurs d’enceses i
van guanyar el segon lloc, entre les
catorze colles que hi van participar.
El concurs d’Enceses és una mostra
que reuneix diferents models de diables i diferents maneres de fer enceses, els aspectes que tenen en compte el jurat són l’entrada i la sortida
de la plaça, la combinació de pirotècnia, la coordinació amb l’acompanyament musical i la seguretat.

que van tocar les cobles van recordar que era un aplec calderí:
“Mainada Calderina” del calderí Albert Masat, que va honorar
amb la seva presència, “El Casino de Caldes”, “L’Aplec de Caldes”, “L’Aplec Conjunt” i “La Nissaga dels Martí”. Durant el decurs
de l’Aplec es van dur a terme diferent sortejos gràcies a la col·
laboració de comerços i entitats
de Caldes. També es va fer el tradicional Concurs de Colles Improvisades, amb quatre colles participants, la majoria organitzades
amb gent de diferents poblacions.
A més a més es va donar a conèixer que l’Agrupació Sardanista
Calderina ha rebut el “Premi a la
Continuïtat” per aquests 50 aplecs
celebrats concedit per la Comissió
Capital de la Sardana.
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Èxit de medalles en Taekwondo

Preparats pel major repte d’aigües obertes

Tres alumnes de Kiap Escola d’Arts Marcials, de Caldes, van
proclamar-se campions en el Trofeu Promoció Absolut: Anna
Solés, Esteve Knip i Àlex Hibernón. En paral·lel, Dani Béjar
va assolir la 3a posició en la categoria Lleuger Masculí. Caldes
va estar representat per vuit alumnes de l’escola local que van
participar en la competició, celebrada a La Mar Bella, el 22 de
maig, i organitzat per la Federació Catalana de Taekwondo.

La Natàlia i el Juan, nedadors màsters del CN Caldes, es preparen per participar el 18 de juny en la ‘Batalla de Rande’ (Vigo).“És la travessa d’aigües obertes més dura que existeix a l’estat” diu Juan Fernández. La titànica prova
consta d’un recorregut de 27 kms entre les illes Cíes i l’illa de San Simón, “i es
neda sense neopré, amb corrents fortes i amb l’aigua entre els 13º i 15º”.
Els calderins van ser seleccionats per participar-hi, després de l’experiència
en llargues distàncies com en el Ferrocaswim que van nedar l’any passat.

L’ascens històric del CF Caldes
FUTBOL | TEMPORADA 21/22

L’equip Sènior conduït per José Luís Duque jugarà a Primera Catalana per primera vegada en la història del club

Albert San Andrés

E

n temps de Champions League, del futbol
de les estrelles, de la
viralització de les
vides dels jugadors i
de la bombolla econòmica en el futbol, existeix un altre tipus d’esport.
L’esport d’aquelles persones que el
practiquen per passió, les que es
deixen les cames els diumenges i
que el dilluns arriben a la feina plenes de blaus, però amb la satisfacció d’haver-ho fet bé i d’haver gaudit. Un futbol que encarna el CF
Caldes, que des de la Segona Catalana ha lluitat fins a aconseguir
sortir del pou i arribar a la màxima
categoria del futbol català. I ho ha
fet per la porta gran, amb una temporada de somni on ha estat el millor equip amb diferència de la lliga.
Quan el 2018 l’equip presidit per
Xavi Ortega va aconseguir l’ascens
a Segona Catalana, ningú podia esperar una història semblant a la
que posteriorment es viuria a l’entitat, amb un equip que sempre ha
lluitat per la part alta de la taula i
que en el segon intent ha aconseguit tocar el sostre del futbol català. Des de la decepció de l’eliminatòria d’El Catllar, l’equip ha crescut
temporada a temporada per arribar al punt actual, on ha sumat tots
els esforços fins a aconseguir la fita
més buscada de la història del club.
“Aquest ascens ens suposa una
alegria enorme i és la culminació d’una feina molt ben feta des
de la direcció esportiva i el futbol base. En el primer equip hi
ha 13 jugadors que són de la pedrera i aquest és el nostre èxit,
després de la culminació d’una
bona feina” afirma Xavi Ortega,
president del CF Caldes. Ortega
va presenciar fa dos anys l’eliminatòria a El Catllar, on l’equip va
capgirar el resultat a minuts de la
final, però que va veure com els locals van fer un gol in extremis per a
classificar-se. “No crec que aquest
ascens sigui un fet de justícia”
en referència a aquell moment,
“potser aquella no era l’ocasió,
però ara estàvem més preparats
i era el millor moment”.

L’equip calderí campió, amb la plantilla al complet, després de guanyar l’ascens a Primera Catalana que disputarà la pròxima temporada. > T. GUTIÉRREZ

Des del camp, l’Albert Camí, capità
de l’equip, afirma que aquesta temporada l’han viscut “amb treball i
humilitat, com diu el míster, però
sobretot amb alegria i gaudint de
cada moment”. El jugador calderí
creu que “és una sort poder jugar
a futbol en el club del poble i amb
els teus amics. Aquesta família
que hem generat al vestuari és
la part més important de tot el
que hem aconseguit”.
I és que l’equip blaugrana ha tancat la temporada amb uns números espectaculars, amb un total
de 69 punts aconseguits després
de 21 victòries, sis empats i només
tres derrotes, dues d’elles després
d’haver assolit l’ascens. El canvi
del grup 4 -un dels més potents de
la categoria- al grup 6 li ha suposat una bona renda a l’equip, que
ha tirat d’aprenentatges per imposar la seva llei al nou grup. Els de
Duque han estat els màxims golejadors amb 68 gols i els menys golejats amb 29. Uns números de rècord, que cap equip ha pogut ni tan
sols igualar. Jordi Camí, germà del
capità, ha estat el màxim anotador

de l’equip i el quart del grup amb 14
gols, seguit per Josep Alsina amb
12 i Albert Camí amb 10.
Però darrere d’aquestes xifres
no tot van ser flors i violes a l’inici: “Vam començar la lliga guanyant els primers quatre partits, però amb resultats ajustats
i sense acabar de trobar-nos còmodes en el joc. Després, van arribar un empat i una derrota, on
crec que es va tocar fons. A partir
d’aquí vam reforçar l’equip amb
l’arribada de l’Hèctor Alcañiz i el
Ferran Tacón, que ens van aportar molta experiència al camp i
alegria al vestuari, que ha estat la
clau per aconseguir l’ascens” remarca Camí. Des del 7 de novembre
fins a mitjans de maig, una setmana després d’aconseguir l’ascens,
l’equip no va tornar a perdre cap
partit en la lliga, cedint només 10
punts en cinc empats i una ratxa de
vuit victòries consecutives de principis de febrer a finals de març.
“El millor moment va ser poder
guanyar la lliga davant de tots
els aficionats del club, els nens
i nenes del futbol base, famili-

ars i amics. Em sento molt afortunat de ser el capità d’aquest
equip i d’haver pogut fer història amb el Caldes. Podem estar
molt contents d’on hem arribat,
perquè fa uns anys vam tenir la
mala sort de baixar a 3a Catalana
i amb una bona base de jugadors
de la casa es va pujar de nou a 2a
i aquest any a Primera. I seguirem lluitant per arribar el més
amunt possible” relata el capità
de l’equip blaugrana.
Al CF Caldes l’acompanyarà el CF
Torelló, que ha desbancat a equips
com Sant Pol o Cardedeu en la lluita per la segona plaça d’ascens. La
Torreta, Sant Julià de Vilatorta i
OAR Vic són els equips que han
perdut la categoria.
La pròxima temporada, amb l’equip
a Primera Catalana, on el salt qualitatiu és molt important, s’haurà de
treballar de valent per adaptar-se
a la nova categoria, ja que allà tot
canvia per complet: els equips, tot
i no ser professionals, tenen molts
jugadors amb sous importants i
amb pressupostos pel primer equip
que sovint dupliquen el d’un club

sencer de Segona. El salt és gran,
però si no es perd la perspectiva i
es manté un grup unit, el Caldes té
tots els al·licients per a mantenir-se
sense gaires problemes en la categoria, a banda de tenir un tècnic
experimentat en aquesta divisió i
que sabrà mantenir l’exigència necessària en els seus homes.
“La pròxima temporada l’afrontem amb molta il·lusió i responsabilitat, ja que estarem en un grup
molt complicat amb clàssics del
futbol català com el Figueres, Palamós o Granollers. No ens fixem
objectius, però evidentment el
somni serà mantenir la categoria i prometre molta il·lusió i treball” conclou el president Ortega.
“Evidentment, l’afrontarem amb
molta il·lusió i moltes ganes. És
una categoria nova per a nosaltres, per al club i haurem de fer
un pas endavant per poder competir en tots els partits” afirma el
capità. Una nova temporada molt
il·lusionant on passi el que passi, el
club haurà de gaudir d’una experiència que promet no quedar-se
només en anècdota.
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Campions de Lliga B
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HOQUEI | PARLEM OK LLIGA

El Rugby &Touch Caldes s’ha proclamat
campió de grup en tancar la temporada

La plantilla del Hoquei Caldes que ha disputat la temporada 2021-22 a la màxima categoria > PREMSA CH CALDES

Acaba la part decisiva de la Parlem OK Lliga
El somni de disputar els Play-off de la Parlem OK Lliga
va acabar fa dues setmanes pel Caldes, arran de la derrota (4-5) contra el FC Barcelona. Aquest va ser el final
del segon partit per a l’eliminatòria, que va celebrar-se
el 21 de maig, a la Torre Roja, sota el clam de l’afició.
Aleshores, la victòria era l’única opció per poder seguir
lluitant per la lliga, però el resultat va donar per tancada
la participació dels calderins. En el primer duel contra
els jugadors blaugrana, del 14 de maig, els vallesans van

deixar bones sensacions, tot i la derrota (7 a 3). L’equip
va mostrar-se combatiu i va complicar les coses a l’equip
rival en molts trams del partit. Aquest va ser el tercer
duel consecutiu entre calderins i culés, i per tant, un
nou desafiament pels tècnics veient que els dos equips
es coneixen cada cop més. Així ha acabat, finalment, la
Parlem OK Lliga pel Caldes; una temporada en la qual
els de Candami es classifiquen en 8a posició i 32 punts
en total. > PREMSA CH CALDES

L’equip calderí celebrant amb eufòria la gran victòria de lliga. > CEDIDA

Després d’una temporada memorable, de gran evolució tècnica i amb notables resultats en tant pocs anys de competició, el Rugby&Touch Caldes
-d’El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista- ha aconseguit tancar la
temporada d’enguany proclamant-se campió de grup en la Lliga Catalana.
El resultat va obtenir-se arran de l’última jornada celebrada a Salou amb
l’encontre amb els Gòtics de Barcelona. Una sèrie d’infortunis va portar a
l’equip barceloní a no poder disputar la jornada i, per tant, va proclamar-se
guanyador del partit al Touch Caldes amb un marcador de 10 a 0 i, finalment, vencedor del Grup B. “Ens hagués agradat disputar aquest partit i segellar el campionat al camp” diu el Caldes. No obstant això, “el
més valuós de la temporada han estat els nous aprenentatges i la millora constant en el joc”, apunten des de l’equip local. La jornada festiva
pel Caldes va tancar la temporada amb dos partits amistosos: “Aquests
partits ens van permetre jugar minuts de molta qualitat i començar a
posar en joc noves estratègies d’atac i defensa” diuen els calderins; uns
encontres que també van servir de preparació a la Copa Catalana que es
disputarà el pròxim 18 de juny, a Vilanova i la Geltrú.

PATINATGE ARTÍSTIC | WORLD CUP

Frances, subcampiona en la
semifinal de la Copa del Món
La patinadora i ambaixadora de l’esport de Caldes
de Montbui ha assolit la destacada segona posició
en la semifinal de la World Cup, celebrada a Trieste (Itàlia) el mes de maig.
La jove patinadora del CPA Ripollet disputarà la
gran final que tindrà lloc el mes d’agost a Alemanya.
En paral·lel, Frances ha estat disputant aquest cap
de setmana el Campionat de Catalunya, el qual li
atorgarà l’oportunitat de participar en el Campionat
d’Espanya que se celebrarà a Santander.
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Exposició

‘Mas Manolo, art i vida’
Espai de trobada del pensament intel·
lectual i artístic de la primera meitat del
segle XX, amb exposició de fotografies de
Marta Povo fetes l’any 1994, i entrevistes
fetes a persones que van conèixer a Manolo Hugué, a la seva dona Totote i a la seva
filla Rosa, l’any 2016.
Lloc i organitza: Museu Thermalia
Mostra de treballs individuals
en Pintura a l’Oli, Acuarela, AcrÍlics, Tintes, Grafit, Pastels, etc. a càrrec del Col·
lectiu LA CANALETA.
Fins al 30 de juny. Visites de 12 a 23 hores.
Lloc i org.: Centre, Ateneu Democràtic i
Progressista
‘10 anys de Riure per Viure’
Exposició fotogràfica que pdorà visitar-se
tot el mes de juny del 2022.
Lloc i organitza: Fundació Santa Susanna

Inscripcions Caldestiu

Del 27 de juny al 29 de juliol, es farà el
Casal Municipal d’Estiu i el Club Jove.
Preinscripcions del 3 al 10 de maig a www.
caldesdemontbui.cat o presencialment
amb cita prèvia a l’OAC.
· Casal Municipal d’Estiu 2022 (250
places; del 27 de juny al 29 de juliol, de 9 a
13:30 hores; 130 euros per infant).
· Club Jove 2022 (70 places; del 27 de
juny al 29 de juliol; de 9 a 14 hores; 130
euros per jove).
Lloc i org.: Ajuntament de Caldes

Expedició /renovació DNI

Dies 13 i 15 de juny. Places limitades.
Demanar l’hora a l’OAC: T. 93 865 56 56.
Lloc: Ajuntament de Caldes de Montbui

DIMARTS 7

8H · DEIXALLERIA MÒBIL
Lloc: Aparcament carrer de les Escoles Pies
Organitza: Ajuntament de Caldes
17:30 H · AUDICIONS MUSICALS
De dimarts a divendres 10 de juny, audicions de tots els instruments. Activitat gratuïta i oberta al públic.
Lloc i org.: EMM Joan Valls
19 H · TROBADES REPUBLICANES
Conversa amb Laia Cuscó, regidora de
Cultura, Joventut, Cooperació i Foment
del Català de l’Ajuntament de Caldes.
Lloc: El Centre, Ateneu Democràtic i
Progressista
Organitza: ERC Caldes de Montbui

DIMECRES 8

8 H · CAMINADA ALS SAULONS
Lloc de sortida: Les Cases dels Mestres
Organitza: Caminades de L’Esplai
9:30 H · GENT GRAN ACTIVA
Activitat a l’exterior: classe de ioga.
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Ajuntament ede Caldes
10:30 H · VISITA A L’ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
Activitat gratuïta i oberta a tothom, organitzada amb motiu del Dia Internacional
dels Arxius (9 de juny).
Lloc: Biblioteca Municipal de Caldes.
Org.: Ajuntament de Caldes de Montbui
16 H · BALLS

Amb el grup de Balls i Danses
Lloc i organitza: Fundació Santa Susanna

DIJOUS 9

17 H · SERVEI DE SALUT
PER A JOVES
Servei gratuït i està dirigit a joves de 12 a
30 anys, familiars i professionals que estiguin interessats en orientació i assessorament sobre temes de salut
Lloc: Espai Jove El Toc
Org.: Ajuntament de Caldes de Montbui
18 H · TALLER
“Aprèn a fer el teu arbre genealògic” a càrrec de Mireia Nieto, experta en genealogia
i arxius i responsable de tataranietos.com.
Activitat gratuïta i oberta a tothom, organitzada amb motiu del Dia Internacionals
dels Arxius (9 de juny).
Lloc: Biblioteca Municipal de Caldes Org.:
Ajuntament de Caldes de Montbui
19 H · CONCERT
‘Cardona, Barbero i Ros’. Francesc Cardona, Marta Barbero i Ricard Ros són tres
habituals de l’escena de la música folk a
Catalunya, tant en l’àmbit de la música popular dels Països Catalans com en el de la
música atlàntica o celta. Tots tres formen
part del grup RIU amb qui han publicat 4
discos i han realitzat gires i concerts. Amb
aquest nou trio abracen dos universos: el
de la música tradicional catalana i el de la
tradició atlàntica amb Irlanda, Escòcia i
Galícia com a constant referència.
Lloc: Cafè del Centre

DIVENDRES 10

19:30 H · CONCERT
Miniflaustaff (grup de flautes) i violoncels.
Activitat oberta al públic.
Lloc: Biblioteca de Caldes de Montbui
Organitza: EMM Joan Valls

DISSABTE 11

FIRA VINS AL CARRER
Més de 30 cellers oferiran els seus productes en el marc d’una nova edició de la
Fira Vins al Carrer. Preu: 20€ (inclou copa
Riedel de regal). Preus especials i únics
per a la Fira. Amb música en directe. Places limitades. Inscripcions a Vallesana
Degustació (Av. Pi i Margall, 15).
Lloc: Av. Pi i Margall, 15
Organitza: Vallesana Degustació

DIUMENGE 12
9:30 H · TROBADA MATINAL
Festa a càrrec de l’Associació de Can Regasol per celebrar la caiguda de les restriccions provocades per la pandèmia. Diverses activitats: matí de pàdel (9:30-13
h), jocs infantils (11:30 -13:30 h) i aperitiu
musical (12:30 – 14 h). Totes les activitats
són gratuïtes i a un preu de 10€ per unitat
familiarpels veïns no socis.
18 H · CONCERT
De la coral Olivera i la coral del Centre
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: Coral del Centre

DIMARTS 14

CLASSES OBERTES
Classes obertes de música a centres
educatius de Caldes de Montbui.
Lloc: Escola Pia de Caldes de Montbui
Organitza: EMM Joan Valls

16 H · TALLER DE CANÇONS
Lloc i organitza: Fundació Santa Susanna

DIMECRES 15

8 H · CAMINADA ALS SAULONS
Lloc de sortida: Les Cases dels Mestres
Organitza: Caminades de l’Esplai
9 H · ACCIÓ FORMATIVA
Inici del curs “Vull vendre per internet,
per on començo? Com transformar digitalment un negoci de proximitat”, el 15 i 22
de juny. Acció formativa d’interès empresarials adreçat a persones emprenedores
i empreses, impartida per Josep Alberti (Seminaris i Formació, SLU). Més información i inscripcions a La Piqueta.
Lloc: Caldes Emprèn
Org.: Ajuntament de Caldes de Montbui
16 H · BALLS
Amb el grup de Balls i Danses
Lloc i organitza: Fundació Santa Susanna
18 H · XERRADA PEDAGÒGICA
“Límits i rabietes” a càrrec d’Elisenda
Pascual Martí. L’activitat es farà via zoom.
Org.: Ajuntament de Caldes de Montbui

DIJOUS 16

10 H · VI GRAN DICTAT: A RODAR.
LÈXIC DE CICLISME
‘Pedalem en català!’, concurs infantil amb
lèxic que enguany se centra en la disciplina esportiva del ciclisme, elaborat pel
Centre de Normalització Lingüística del
Vallès Oriental i l’Ajuntament de Caldes de Montbui, conjuntament amb el
TERMCAT l’any 2019. Hi concursen els
alumnes de 5è de primària de totes les escoles de Caldes de Montbui.
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Organitza: Oficina de Català de Caldes de
Montbui – Consorci per la Normalització
Lingüística

DIVENDRES 17

19 H · CONCERT TEATRE MUSICAL
A càrrec de la coral d’adults i octet. Activitat oberta al públic.
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: EMM Joan Valls

DIUMENGE 19

17 H · MISSA I PROCESSÓ DE
CORPUS
Lloc: Església Santa Maria
Organitza: Parròquia Santa Maria
Lloc: Església Santa Maria

DIMARTS 20

INICI FORMACIÓ OCUPACIONAL
‘Organització i gestió de magatzems’.
Formació adreçada prioritàriament a
persones treballadores desocupades inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya
com a demandants d’ocupació.
Durada de 310 hores + 80 hores de pràctiques en empresa.
Inscripcions a pfo@caldesdemontbui.cat o
per telèfon 93 862 70 25 / 93 115 10 74.
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: Servei d’Ocupació de l’Ajuntament

DIMECRES 22

8 H · CAMINADA A LES PISCINES
DE PALAU
Lloc de sortida: Les Cases dels Mestres
Organitza: Caminades de l’Esplai

19 H · CONCERT DE FI DE CURS
Amb les corals i orquestres de l’EMM
Joan Valls. Activitat oberta al públic.
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organizat: EMM Joan Valls

DIJOUS 23

12:15 H · REUNIÓ INFORMATIVA
De les colònies per a Gent Gran
(Programa Gent Gran Activa)
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: Ajuntament de Caldes de Montbui

DISSABTE 25

9 H · PELEGRINATGE A LA
SAGRADA FAMÍLIA
Visita al temple de la Sagrada Família de
Barcelona. Dinar en un restaurant.
Visita a la Basílica de la Mare de Déu de la
Mercè. Tornada a Caldes a les 19:30 hores.
Preu per persona: 50€.
Inscripcions fins al 15 de Juny al despatx
parroquial (Plaça de l’Església 12)
Lloc de sortida: Estació d’Autobusos
Org. Parròquia Santa Maria

DILLUNS 27

LLENÇA’T A L’ESTIU
Programa Gent Gran Activa. Fins al 28 de
juliol. Cal tramitar la inscripció.
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org. Ajuntament de Caldes de Montbui

DIMARTS 28

18 H · CONCERT EMM JOAN VALLS
Lloc: Sala d’Actes de l’EMM Joan Valls
Organitza: EMM Joan Valls

DIMECRES 29

7:40 H · CAMINADA AL CASTELL
DE MONTBUI
Lloc de sortida: Estació d’autobusos
Organitza: Caminades de l’Esplai
10:30 H · TROBADA DEL GRUP DE
COLÒNIES PER A GENT GRAN
Lloc: Montseny
Inscripcions: Fundació Santa Susanna
Org.: Ajuntament de Caldes de Montbui

Juliol 2022
DIVENDRES 1

20:30 H · CONCERT
A càrrec de l’Orquestra Municipal
Lloc: Centre Cívic La Fonteta
(Sant Feliu de Codines)
Organitza: EMM Joan Valls

DILLUNS 4

18:30 H · CURS INTENSIU
Curs intensiu de dibuix d’anatomia per a
principiants. Fins al 8 de juliol. A càrrec
de Xavi Dènia. Places limitades. Inscripció a la Secretaria del Centre Cívic o telemàticament al web del Taller d’Art.
Lloc i org.: Taller d’Art Manolo Hugué

DIMARTS 5

18 H · CURS INTENSIU
Tècnic fotogràfica amb càmeres de plaques (material inclòs). Fins al 8 de juliol.
A càrrec de Martí Andiñach. Places limitades. Cal tramitar la inscripció prèvia.
Lloc i organitza: Taller d’Art Municipal
Manolo Hugué.

DEFUNCIONS
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De l’01 al 30 de juny de 2022

Passatemps en català

17 de maig · 84 anys
ALBERT RIQUÉ MASÓ
6 de maig · 90 anys
FRANCISCO ZAMBRANO
VARGAS
6 de maig · 43 anys
ANA MARIA CARAZO ROCA

UN COP DE MÀ

Rumia i encerta-la!
El qüestionari lingüístic que et posa a prova cada mes, perquè puguis comprovar
com tens l’ortografia, la sintaxi i el lèxic en llengua catalana.

Escull una de les dues opcions per omplir el buit:

La frase del mes

“Una àvia centenària ha après a fer ___________________
perquè vol estar al dia.”

“No aconsegueixo satisfacció,
no aconsegueixo satisfacció,
malgrat que ho intento,
ho intento i ho intento
però no puc aconseguir-ho,
no puc aconseguir-ho”

Completa el qüestionari Un cop de mà. Rumia i encerta-la! d'aquest mes escanejant el codi QR.
Com funciona? Després de respondre totes les preguntes, clica “Envia”. A la pantalla que s'obrirà,
clica “Mostra els resultats” per veure'n les solucions i saber si has respost correctament.

> The Rolling Stones

Trobaràs el qüestionari al
i al
de l’Oficina de Català de Caldes.
Si el vols rebre, envia’ns la teva a/e a uncopdema@cpnl.cat.

vídeotrucades

videotrucades

(I Can’t Get No) Satisfaction

LLEGEIX-NOS SENSE
MOURE'T DE CASA!
A partir d'ara demana un exemplar
del Calderí amb la teva comanda
de distribució a domicili.

Rebràs la teva compra i també el teu exemplar per informar-te de
les darreres notícies sense sortir de casa.

Lliuraments realitzats en horari de tarda de 16 a 20 h.
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Curiositats

Músic

Marc
Xalabarder
Torrents

Presenta el seu primer disc en solitari “Caminar”. Després de
formar part de les bandes Sponging Sparrows i Glass Onion on
sobretot interpretaven versions de The Beatles, ara publica el
seu primer treball amb composicions pròpies. Un disc alegre,
optimista i vitalista on el calderí, a través de la música i les
lletres, posa en el valor el temps viscut i el que queda per viure.

Mireia Clapers

Q. PASCUAL

- Com arribes a la música?
Jo crec que la música arriba a mi. És
quelcom salvador que m’ha acompanyat
sempre. Primer la gaudeixes com a oient
i després passes a cantar-la amb els
amics. Quan era adolescent vaig rebre
una guitarra clàssica i un llibre dels Beatles de regal dels meus pares i és quan
descobreixo que jo podia cantar. A mi
el que sempre m’ha agradat és cantar.

“La música m’ha ensenyat
la constància, perseverança,
paciència, compromís i
també a estimar-nos”

De l’01 al 30 de juny de 2022

- Per què serveix la música?
La música serveix per a tot. Una persona em va dir que la música era el millor
invent de la història de la humanitat,
perquè la música acompanya, la música és comunicació, és socialització i la
música no contamina, allibera l’ànima,
és cultura. No m’estranya que hi hagi
gent que digui que la música ho és tot
perquè té infinitat de qualitats bones.
Els músics no anem al psicòleg, agafem
la guitarra i ens posem a cantar. És un
canal de comunicació extraordinari.
- Quines són les teves influències?
He begut de moltes influències musicals, del que jo considero bona música.
La bona música no n’és només una, és la
música que emociona. Essencialment, hi
ha molta música britànica, americana, catalana..., com The Beatles, David Bowie,
Bob Dylan, Eddie Vedder, n’hi ha molta!
- Parla’ns dels teus inicis...
Quan era molt jove, amb uns vint anys,

ens vam reunir un grup d’amics
que tocàvem cançons a canvi d’un
dinar, va ser una època molt emocionant, molt excitant poder ajuntar
veus amb un grup. Però va ser amb
Glass Onion on vam intuir que podíem fer alguna cosa interessant.
- Ha estat important rodejar-te
d’amics per fer música?
Ha estat essencial, això de la música és un projecte que jo desenvolupo per hobby i de forma amateur
i sense cap afany de lucre. Això
només ho pots fer amb persones
que comparteixis valors i amistat.
La música m’ha ensenyat la constància, perseverança, paciència,
compromís i també a estimar-nos.
No es tracta de trobar grans professionals de la música sinó persones amb valors i sobretot amb un
compromís, si hem de fer un projecte junts i ens reservem un dia,
aquell dia és pel projecte.
- Has format part de bandes
com Sponging Sparrows i Glass
Onion, quins records en guardes
d’aquella època?
Uns records meravellosos, tot i que
també va ser una època estressant,
els meus fills eren petits i la meva
empresa també estava començant
i creixent, però crec que la riquesa d’estar envoltats de música,
d’amics, cantant ens va aportar
molt i va ser molt divertit.

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

- Presentes el teu primer disc en
solitari “Caminar”, és el fruit de
tots aquests anys d’experiència?
Si, no és només un conjunt de cançons que han sorgit ara, és un conjunt de sensacions, emocions, reflexions d’assentar idees a base
d’experiències viscudes, experiències enriquidores i meravelloses i experiències dures que m’ha
ajudat a separar el que és important i posar els peus a terra. M’ha
ajudat a reflexionar sobre com ens
relacionem amb les persones.
- En aquest disc les composicions
són pròpies, sobre què parles?
El fil conductor de totes les cançons parla de perseverar. Després
del dolor viscut per una pèrdua, el
disc “Caminar” parla sobre això,
que s’ha de continuar caminant,
també parla de la constància, de les
relacions amb les persones, d’ajudar, d’estar amb una persona i dedicar-li temps quan ho necessita,
regalar temps.
- Qui t’acompanya en el teu projecte musical de M. Xalabarder?
M’acompanyen els meus amics
Jem Uñó al baix i a les veus, Mandru Vilà a la bateria i en Francesc
Torras a les tecles.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

