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A les portes d’un estiu
amb els balnearis a
ple rendiment
>P02-03

L’alcalde Isidre Pineda
exposa el seu balanç
de meitat de mandat
>P04

En marxa el projecte
de reurbanització de la
plaça Catalunya
>P06

El CH Caldes fa història
classificant-se en tercer
lloc a l’Ok Lliga
>P14

‘Sou l’hòstia!’

(per bé o per mal...)
Ramon Solé i la seva banda van tornar a
l’escenari amb un ‘Caldes is hell’ dedicat
a la Creu Roja local
>P12

‘La gent de la vila termal’, com diu una de les aclamades cançons de Solé, va vibrar com mai en l’edició més solidària i esperada, celebrada enguany al Parc de Can Rius. > J. SERRA

02 | ACTUALITAT | TURISME

calderí / #82

De l’01 al 30 de juny de 2021

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

Joan Anglí, del Termes Victòria:
imaginem un estiu similar al 		
El sector turístic local encara una nova temporada alta sense poder anticipar previsions d’ocupació, però amb la

A l’esquerra, espai d’interior del Balneari Broquetas, establiment emblemàtic de Caldes que diumenge passat va reobrir les portes al turisme general. A la dreta, l’interior d’Espai Cel, el nou centre termal

Ivette Hijano

S

ant Joan és una data assenyalada en el calendari del sector turístic català, significant el tret
de sortida a la temporada alta d’estiu, quan s’esperen les taxes
d’ocupació turística més elevades de tot
l’any. Al marge de la tendència habitual en el període vacacional de juny a setembre, “ara per ara, ens imaginem
un estiu similar al de l’any passat” explica Joan Anglí, director general del
Termes Victòria. Aquest fet es tradueix
en “reserves d’estades una mica més
curtes, amb molta menys antelació
entre la reserva i la data d’entrada
del client, i amb un perfil de client essencialment nacional” afegeix Anglí.
Tot i que l’hotel-balneari Termes Victòria va recuperar l’activitat pocs dies
abans de les vacances de Setmana
Santa –després de mesos d’absolut tan-

Els 3
balnearis

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

“A Caldes estem
preparats
per rebre el
turisme, i estem
esperançats”
Carme Germà
Regidora de
Turisme de Caldes

cament, “passat aquest període vam
haver de tornar a tancar a causa de
les restriccions de mobilitat” explica el seu director general, “i des de fa
tres setmanes hem reobert de nou”
afegeix. Les circumstàncies constantment canviants en les mesures sanitàries arran l’evolució del context epidemiològic ha dificultat molt notòriament
l’activitat habitual de sector hoteler i,
en particular, el del termalisme de la
vila, que se n’ha vist fortament ressentit. Amb tot, els agents turístics locals
no s’aventuren a preveure la pròxima
temporada d’estiu: “Fer previsions és
molt complicat, tot dependrà de la
mobilitat que puguin tenir tant els
clients nacionals com els internacionals, de manera que tocarà novament
ser flexibles i adaptar-nos a les circumstàncies i condicionants” apunta Joan Anglí.
Al marge de la sensació d’incertesa
imperant, que sembla cronificar-se a
mesura que passa el temps, “a Caldes

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

ment, la reactivació dels tres balnearis de la vila significa “una molt bona
notícia per la destinació Caldes de
Montbui, ja que considerem important aquest concepte de destinació
turística, que va més enllà dels hotels i que inclou a restaurants, comerços i empreses d’activitats” assenyala Anglí.
Paral·lelament als agents termals d’àmbit privat del municipi calderí, l’oferta
pública de banys termals resta, a hores
d’ara, sense activitat per al públic. Els
Banys Termals el Safareig, l’espai públic on gaudir d’un bany amb les propietats terapèutiques i relaxants de l’aigua
mineromedicional que brolla a Caldes,
segueix tancat de manera indefinida
com a mesura de prevenció per evitar
la propagació de la Covid-19.
CÀMPING EL PASQUALET,
L’ALTERNATIVA A L’AIRE LLIURE
A banda de l’oferta termal tan característica de la vila de Caldes de Mont-

calderí / #82

De l’01 al 30 de juny de 2021

“Ara per ara, ens
de l’any 2020”
reincorporació dels balnearis que fins ara seguien tancats

i lúdic del Termes Victòria, que ha estat en funcionament quan les mesures sanitàries ho han permès. > Q. PASCUAL

bui, el municipi també ofereix altres modalitats vacacionals com el
càmping, opció que arran les circumstàncies actuals ha significat
tot un descobriment per a bona
part del turisme d’interior: “Després de tant temps de limitacions, ara ja es tenen moltes ganes
de sortir i principalment a llocs
segurs, de manera que hi ha un
augment de reserves en espais
a l’aire lliure” explica Fina Soley,
gerent del Càmpig El Pasqualet.
Persones que fins ara no optaven
pel càmping, “últimament l’estan descobrint, ocupant allotjament de cap de setmana -com
els bungalows o mòbil homes-,
on només s’agrupa el grup bombolla sense necessitat d’interactuar amb altres persones, si no
ho volen” afegeix Soley.
Així i tot, també en aquest cas
es fa difícil preveure la temporada d’estiu, que fermament esta-

rà protagonitzada pel turisme de
proximitat, a l’espera de l’estabilitat en la seguretat sanitària per
preveure què passarà amb el turisme estranger: “Rebem moltes consultes de preus, però les
reserves encara estan a l’espera de saber més sobre la situació que tindrem els mesos de juliol i agost” segueix la gerent del
Càmping El Pasqualet.
DE CALDES AL MÓN: ENS
QUEDAREM A CATALUNYA?
El 9 de maig va finalitzar la vigència del tancament perimetral de
Catalunya i, per tant, es va restablir la lliure circulació d’entrada i
sortida en el territori català. Ara
bé, ens atrevirem a viatjar més
enllà de Catalunya, aquestes vacances d’estiu?
“La recent obertura de les restriccions ha permès que la gent
pugui començar a pensar en l’es-

tiu, i ja es comencen a fer pressupostos de planificacions de
vacances pels mesos de juliol
i agost” explica Maite Martí, de
l’agència calderina Aquae Calidae.
Ara més que mai es realcen els
serveis que ofereixen les agències de viatges, ja que “els clients
demanen informació de les destinacions turístiques i nosaltres
podem informar-los de la situació que es viu en aquest moment” segueix Martí.
No obstant això, tot apunta que
“aquest estiu seguirem apostant
per viatges dins de la península,
amb un augment en les destinacions de les Illes Balears i les Canàries”. Pel que fa als viatges internacionals, “de moment es demanen
proves PCR per entrar a molts
països, però esperem que al juliol redueixin aquests requisits
a partir de les vacunacions massives” acaba Maite Martí.
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POLÍTICA MUNICIPAL | ERC CALDES

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

COMERÇ | FIRES I MERCATS

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

D

imecres passat
26 de maig, quan es
complien dos anys
de les últimes eleccions municipals,
l’alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, celebrava la conferència de meitat de mandat, titulada
“Ser valents en temps difícils”.
Des de la plaça Neus Català,
Pineda va compartir amb els assistents una anàlisi de la situació actual que viu la vila arran la irrupció de la Covid-19, la gran sacsejada
multifactorial de la qual ha generat una greu crisi social, i la subseqüent i inevitable nova crisi econòmica, és a dir, “l’altra cara de la
moneda, amb empreses i sectors
molt afectats”.
La situació de partida per als
anys vinents no aparenta ser de
fàcil gestió, “però tenim la gran
fortalesa d’un projecte polític
sòlid, un model de poble que s’ha
consolidat, i ara més que mai
hem de seguir reforçant els conceptes de cohesió social i recuperació econòmica, perquè no ens
podem permetre que ningú quedi
enrere” apuntava amb determinació l’alcalde. “Gràcies a l’estabilitat política, seguirem fent avançar Caldes, un municipi que és
capaç de sostenir la crisi com ja
ho va fer una dècada enrere” seguia Pineda.

Torna la vida
comercial de carrer

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

Al marge de les inevitables amenaces que presenta la
vila, com qualsevol altre municipi, “hem d’evitar caure en la
frustració, que deriva en els
populismes, també presents en
l’àmbit local”, i tot i haver de lidiar amb la pandèmia, quelcom
inevitable, “hem de treballar
amb la mirada llarga, impulsant polítiques transformadores -alineades amb la nova Generalitat republicana-, i obrint

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

tem”, com són: el nou institut-escola; l’ampliació del parc d’habitatge públic; la revitalització del
nucli antic; millores en la zona
centre i Bugarai; una millor connexió de Caldes amb l’entorn; un
pla de recuperació cultural; millores en equipaments esportius; la nova prefectura de la Policia Local, i el desplegament de
noves polítiques d’acció republicana (d’acció climàtica, igualtat,
feminisme i LGTBI).

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

TELEVISIÓ | SÈRIE DE FICCIÓ

Caldes dona vida a La Farga, el poble on s’ambienta ‘Moebius’
‘Les matemàtiques ens agraden
perquè presenten solucions senzilles a problemes complexos. Però a
vegades les coses no són com semblen, com en aquest cas: no hi ha
una banda clara i una banda fosca,
sinó que foscor i claror són a la mateixa cara. D’aquest objecte aparentment paradoxal se’n diu banda
de moebius’. Amb aquest text narrat per la Mamen (Aida Oset), ‘Moebius’ desvetllava part del misteri
que amaga el nom de la nova sèrie
de ficció, emesa a TV3, en el seu primer capítol estrenat el 17 de maig.
Misteri, intriga, foscor, joves, actualitat, desaparició... la nova coproducció de TV3 i Veranda TV que encapçala el prime time de la cadena
catalana de les nits dels dilluns, té
un valor afegit pels calderins i calderines, ja que hi poden reconèixer
espais d’interior i exterior de la vila
termal. I és que Caldes de Montbui

és La Farga a ‘Moebius’, el poble
aparentment tranquil de la Catalunya d’interior, on s’ambienta el thriller d’investigació, protagonitzat per
l’actriu Aida Oset i dirigit per Eduard Cortés (director de “Merlí”).
Des del primer episodi, un dels
grans protagonistes que contextualitza moltes de les escenes a la
sèrie és l’Institut Manolo Hugué. El
centre educatiu calderí es converteix en l’institut del poble de ficció
des d’on parteix la trama principal:
la mort d’un dels alumnes de l’institut que començarà a investigar la
professora de matemàtiques i que
farà que alguns secrets llargament
enterrats al poble surtin a la llum.
Altres espais d’exterior, com imatges del Pont Romànic, el Parc de
Can Rius o diversos carrers del municipi són també molts dels escenari on es desenvolupa la trama de la
única ficció setmanal de TV3.

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

Escena rodada a l’INS Manolo Hugué, del primer capítol de ‘Moebius’. > CCMA

BONES QUOTES D’AUDIÈNCIA
El dia d’emissió dels dos primers
episodis, TV3 va tornar a ser la cadena més vista a Catalunya amb
una quota del 17%. Els dos capítols
del nou thriller van quedar en tercera i quarta posició del rànquing,
després del TN vespre i el TN migdia. L’estrena de la nova sèrie va obtenir una audiència acumulada de
875.000 espectadors. El primer capítol, “L’skate”, va fer un 18,9% de
quota i el van veure 481.000 espectadors, i el segon, “L’arbre”, el van
veure 439.000 espectadors i va fer
un 19% de quota.
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ESPAIS PÚBLICS | OBRES I SERVEIS

S’inicia la reurbanització de la plaça Catalunya

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

E

Ivette Hijano
ls pròxims dies començaran les obres
de reurbanització de
la plaça Catalunya i
els carrers Sant Pau
i Rector Alemany. L’obra, que darrerament ha estat en el punt de mira
de certs grups de l’oposició, “ja la
vam anunciar com a prioritària
a l’inici d’aquest mandat” recordava l’alcalde de la vila, Isidre Pineda, durant la presentació del projecte, l’11 de maig. “Estem davant
d’una de les cruïlles més mal resoltes de tot Caldes i, alhora, de
les més cèntriques del municipi,
pel que es tracta d’un problema a
resoldre” afegia Pineda.
Aproximadament vuit mesos més
tard des de la intervenció, Caldes lluirà la transformació d’aquesta zona
centre, convertint l’emblemàtica
plaça Catalunya i els seus carrers adjacents en “espais més accessibles i
amables” deia Jaume Mauri, regidor

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

vació i conservació del valor patrimonial d’elements característics de
la zona, com els bancs de pedra curvilinis de la plaça, els arbres actuals
(tot i afegir-ne de nous) i les llambordes. Aquestes últimes tornaran al
centre de la plaça després de rebre
el mateix tractament que es va dur a
terme a l’anterior reforma de la plaça
de la Font del Lleó: “Agafarem les necessàries per fer l’obra, es partiran
per la meitat i es col·locaran de nou
amb una superfície absolutament
plana. La resta seran desades en el
dipòsit municipal” explicava Mauri.
D’altra banda, el projecte també planeja una renovació completa de l’enllumenat actual de la zona intervinguda, “millorant substancialment
la qualitat lumínica de l’espai” afirma el consistori, a més de “d’aprofitar l’ocasió per substituir aquelles
canonades antigues, renovant el
clavegueram de la plaça i del carrer Rector Alemany” va explicar
Gerard Estanyol, enginyer tècnic
responsable del projecte.

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

MOBILITAT | CENTRE HISTÒRIC

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

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

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

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

Caldes presenta l’FP de Termalisme
El nou cicle superior, únic a Catalunya, ha celebrat la 1a edició amb una quinzena d’alumnes
Enguany s’està cursant la primera edició del nou Cicle de Formació Professional de Grau Superior de Termalisme i Benestar, únic
de Catalunya, a les instal·lacions
de l’Institut Manolo Hugué, però
fins el passat 6 de maig no va celebrar-se la seva presentació oficial. “L’esclat de la pandèmia va impedir presentar el cicle, així com
agrair l’ajuda a l’Associació de
Balnearis de Catalunya, de reconèixer l’esforç de l’Ajuntament, i
ens ha semblat que ara, amb la reobertura dels balnearis i la represa de l’activitat, era el moment de
presentar allò que no vam poder
presentar” explicava el conseller
d’Educació Josep Bargalló, durant
l’acte que va tenir lloc al Balneari
Termes Victòria.
La primera edició del cicle formatiu compta amb quinzena d’alumnes matriculats, alguns d’ells provinents de regions de més enllà de
Catalunya. Tot i no ser un grup molt
nombrós, “es tracta d’un CFGS
amb el nombre d’alumnes que demana el sector, un sector de raó
territorial, que s’ha d’impartir

en el territori, de la mà del territori, de l’ajuntament i del sector empresarial” seguia Bargalló,
qui afegia que “estem davant d’un
acte molt important per Educació, atenent la qualitat del projecte”. També Jaume Balart, director
de l’INS Manolo Hugué, incidia en
la importància aquesta oferta formativa nova a Catalunya, “amb la
qual esperem donar resposta a
les necessitats dels alumnes, del
nostre territori que és Caldes de
Montbui, i alhora, donar resposta més enllà de l’àmbit local, arribant al comarcal i de país”.
La gran novetat d’uns estudis superiors especialitzats en termalisme “realça la veritable qualitat
mineromedicinal de les aigües
termals, i ja era hora” declarava
l’alcalde, Isidre Pineda. El nou cicle
formatiu impartit únicament a Caldes significa un dels projectes educatius “més rellevants dels pròxims anys per Caldes de Montbui,
francament estratègic, singular;
francament calderí, francament
nostre”, que a més, “és un impuls
cap a la professionalització del

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

sector”, seguia Jordi Anglí, president de l’Associació de Balnearis de Catalunya.
Ja en aquest primer curs del cicle
formatiu “ens arriben propostes
de feina pels alumnes” apuntava
Balart, de tal manera que el percentatge d’inserció laboral, finalitzat el cicle, apunta ser tot un èxit.
En cas de ser així, no seria cap

sorpresa: “Els nostres alumnes
de Formació Professional Superior gaudeixen d’una millor
inserció laboral que no pas els
estudiants universitaris”, deia
Bargalló, i enguany, al marge de
tot pronòstic, “hem tingut més
alumnes d’FP fent les pràctiques en empreses que en els
mesos anteriors a la pandèmia”.

OBRES | INSTITUT-ESCOLA

Caldes preveu l’inici
d’obres l’estiu vinent
L’aposta de l’Ajuntament de Caldes amb la signatura del conveni
amb la Generalitat per desencallar
el projecte de fusió de l’institut-escola Pic del Vent-El Calderí en un
mateix edifici, “està seguint el seu
curs i va a bon ritme”, va dir l’alcalde Isidre Pineda, el 6 de maig.
El projecte de fusió en un únic
equipament és una demanda reiterada de la comunitat educativa
d’ambdós centres educatius que
s’arrossega d’un temps massa perllongat, i l’any 2020 va significar un
punt d’inflexió que va donar el tret
de sortida per començar a veure’n
la solució, arran el conveni entre el
consistori i Educació. “En aquests
moments ens trobem immersos
en el concurs d’idees d’arquitectura, i de les 15 propostes rebudes, se n’han seleccionat tres” seguia Pineda. Per tant, en aquests
moments “estem en el procés
d’adjudicació del despatx d’arquitectura que acabarà redactant el projecte final”, apuntava
l’alcalde. En aquest context, Pineda va anunciar que “m’atreveixo a
dir que a finals d’any hauríem de
tenir l’obra adjudicada, i un bon
moment per començar les obres
pot ser l’estiu del 2022”.
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ERC Caldes de Montbui

PSC Caldes de Montbui

CUP - Caldes

Junts x Cat - Caldes de Montbui

PPC Caldes de Montbui

Ser valents en
temps difícils

Reactivar la
regidoria d’Europa
per aconseguir
inversió europea

Som a l’equador:
mirem enrere per
seguir endavant

Pressupost municipal desencertat,
modificacions de
crèdit al rescat

Més que mai les
persones al centre
de les accions
municipals

E

l passat 26 de maig
es van complir dos
anys d’unes darreres eleccions municipals que ja són història. Ens trobem a
la meitat d’una legislatura complexa que imaginàvem molt diferent,
però que malgrat les dificultats no
ha alterat el compromís d’un Govern Municipal valent per seguir
fent de Caldes un poble millor.
Disposar d’un Ajuntament fort i
estable ha estat imprescindible per
tal d’afrontar un context inesperat
i que ha plantejat en diversos casos
escenaris i decisions complicades
en les que hem prioritzat en tot moment la salut i la seguretat dels calderins i les calderines. En aquest
sentit ja sabem que aquest no serà
un mandat gens fàcil, i que haurem
de treballar de valent amb l’objectiu
de preservar la cohesió social i la recuperació econòmica després dels
efectes derivats per la pandèmia.
Caldrà centrar tots els esforços possibles per aturar la crisi social i econòmica, fet que serà absolutament
prioritari, i en aquest sentit estem
decidits a posicionar Caldes al capdavant de la reconstrucció d’un país
que n’està patint les conseqüències.
I tot això sense oblidar la importància de seguir treballant a llarg
plaç un projecte de poble transformador per una vila que té un potencial enorme en molts àmbits. És
per això que malgrat les dificultats,
Caldes ha de seguir sent un poble
del que sentir-se orgullosos i orgulloses. Ara més que mai hem de
persistir en l’evolució i la millora
continua del nostre poble.
Projectes com el nou institut escola “Calderí - Pic del Vent”; el nou
casal de la gent gran a l’ampliació
de les Cases dels Mestres; les reformes a la plaça Catalunya i la zona
centre; el pla de recuperació i dinamització cultural o la construcció dels nous habitatges públics
seran només algunes de les iniciatives que veuran la llum en aquesta segona part d’un mandat municipal que preveiem intens i frenètic
a nivell d’obra de govern.
Vagi per endavant un sentit agraïment a totes les persones que treballen cada dia perquè això sigui
possible, en especial als treballadors i treballadores municipals,
com també a tots els calderins i les
calderines que lluiten cada dia per
fer d’aquesta vila un poble millor.

A

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

E

ns trobem a l’equador d’una legislatura especialment
marcada per la pandèmia de la covid-19,
una situació que ha agreujat problemes que, en el fons, no són nous:
la manca de recursos en la sanitat i
l’educació públiques, la precarietat
laboral, la violència masclista, els
desnonaments i les dificultats en
l’accés a l’habitatge… Aquesta context ha afectat, com no podia ser
d’altra manera, la política local i la
vida a Caldes, que també ha patit
en aquesta etapa dos conflictes
ecològics de gran rellevància que
hem denunciat, sempre al costat
de la ciutadania, i en els quals el
govern d’ERC ha jugat un paper
més que qüestionable.
Alhora, a nivell nacional, els darrers dos anys hem viscut un estancament del procés independentista, acompanyat d’una onada
repressiva que, malgrat això, no
s’ha aturat i ha colpejat amb duresa tant l’independentisme com
els moviments socials, incloses diverses veïnes del nostre municipi.
Són moltes les propostes que la
CUP ha presentat al consistori durant la primera meitat de la legislatura, algunes amb la complicitat
d’altres grups polítics que ha permès la seva implementació, i d’altres que han topat amb un equip
de govern d’ERC que, des de la
seva majoria absoluta, ha dificultat sovint el desenvolupament de
plantejaments sorgits de l’oposició,
tot i arribar aquesta en el seu conjunt a consensos i acords.
La llista és llarga, però algunes de
les claus de la legislatura han estat,
per part de la CUP, el pla de xoc
local davant la crisi sanitària i econòmica de la covid-19, la defensa
del territori contra els abocaments
il·legals de residus i la construcció
a l’altra banda de la riera, l’aposta pel comerç local, la consolidació
de l’empadronament sense domicili fix o l’oposició a la remodelació
de Plaça Catalunya per 1.000.000€.
En definitiva, hem apostat per la
vida mentre el govern local apostava pel totxo.
Tenim clar el nostre objectiu: seguir millorant la vida dels calderins i calderines, sense deixar
ningú enrere. Així ho farem en els
propers dos anys i durant totes les
legislatures en què mantinguem la
confiança de les veïnes de Caldes.

S

egons decret d’alcaldia número 553/2021
de 30 d’abril de 2021
el romanent de tresoreria de 2020 va
ser de 3.935.656,55€. Un cop deduïdes les obligacions pendents i
el fons de solvència, el resultat de
la liquidació de l’exercici 2020 es
va tancar declarant com a disponible l’import de 1.531.697,72€ (tot
i tancar l’exercici amb un deute del
68%, uns 12 milions d’euros, i tornant a incomplir el principi d’estabilitat pressupostària).
En un nou exercici de celeritat creativa, a la que ens té molt acostumats
l’actual govern, d’una comissió informativa (una setmana abans del
Ple) amb dos modificacions de crèdit (308.350€), ens trobem amb tres
modificacions més, d’urgència, que
sumen 1.760.547,06 €, l’equivalent al
7% del pressupost. Resultat, el mes
de maig ja s’ha fet servir la totalitat
del romanent disponible.
Ens resulta molt difícil valorar
modificacions on s’inclouen fins
a 27 partides de temàtiques totalment diferents, i no incloses al
pressupost 2021, que només n’acabem coneixent el títol. És un poti
poti en el que podem estar d’acord
amb alguns punts i en desacord
amb altres.
En una d’aquestes modificacions,
s’aporten de forma extraordinària 100.000€ pel Casino de Caldes
i 100.000€ pel Centre Democràtic
que entenem que tenen l’objectiu
d’ajudar a finalitzar les obres que
ambdues tenen en curs. Estem a
favor d’aquesta ajuda (un altre
punt del nostre programa electoral és executat pel govern), però
voldríem recordar que el que vam
proposar era la firma d’un conveni amb les dues entitats on es reflectís la co-municipalització de la
programació. Ens referim a que
l’ajuntament tingui dret, a canvi
d’aquesta gran aportació, a l’ús
acordat d’aquestes instal·lacions
una bona part de l’any, i això implica indirectament que l’ajuntament
tingui capacitat de programar
cultura de forma molt més intensa que ara. Esperem que aquesta
decisió sigui un punt d’inflexió en
la política cultural municipal i no
només es basi en tallar un parell
de cintes d’inauguració just abans
de les eleccions.

R

ecentment l’Ajuntament ha fet el tancament de l’exercici
pressupostari 2020.
És a dir, ha presentat comptes de tot allò realment
ingressat i gastat. En l’any de la
pitjor pandèmia de què tenim record amb la consegüent crisi social, que cau damunt de com a
mínim dues crisis prèvies de les
quals molts ciutadans encara no
s’havien recuperat, i deixant a
molts joves que no coneixen res
mes que crisi...,esperàvem que l
equip de govern hi posés el coll i
s’arremangués per pal·liar els efectes, alleugerit la càrrega tributària
a aquells que més estan patint la
crisi (tant ciutadans, com negocis
i empreses), pero a l’ultima sessió plenària va quedar pales un cop
mes que el govern local escull una
manera de fer política amb sentit
de clan polititzant en tot allò que
es fa o es diu parlant de “nosaltres”
i els “altres” titllant a la resta de
partits polítics amb representació al consistori de “Ridículs” pel
fet de no estar d acord amb la gestió del govern, utilitzant la majoria
absoluta deixant de banda el diàleg i el consens amb la resta, cal
una política local mes productiva ,
que sumi, la que te amb compte el
que uneix i no el que separa, la que
permet arribar acords amb persones que no pensen igual que nosaltres, pero que entre tots podem
contribuir en millorar el futur del
nostre poble.
Des de el PPC de Caldes seguirem
treballant a disposició per aconseguir acords amplis per tal de millorar el dia a dia i el futur del nostre
poble, ara mes que mai les persones al centre de les actuacions municipals, per fer un poble mes saludable sostenible i segur, amb les
aliances necessàries i la corresponsabilitat de tothom.

* Aquest és l’escrit corresponent
al Calderí d’abril, perquè no hem
disposat de l’actualitzat per a
aquesta edició
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opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions. El Calderí no es fa responsable del contingut dels articles publicats.

NOTÍCIES BREUS
ARTICLE D’OPINIÓ

Els indults

TERMALISME | EHTTA

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

Pedro Sánchez ha obert la capsa
dels trons en deixar entreveure que concedirà l’indult als líders independentistes empresonats pel Suprem. Els ha faltat
temps al PP i a Vox d’iniciar una
recollida de signatures i convocar una manifestació de protesta per aquest fet. Era esperable,
per molt detestable que sigui, i
després que s’omplin la boca, especialment els de Casado, de voler-se erigir en l’oposició democràtica. Cridat a ple pulmó que
els independentistes es podreixin
a la presó no sembla un tarannà demòcrata. Ara bé, per previsible que fos, la ira que ha aixecat entre els barons del PSOE
l’anunci és molt decebedor i totalment fastigoses les declaracions de l’expresident del Govern
Felipe González negant aquesta gràcia als presos. Una gràcia quan ell va concedir al general Armada, un home que sí que
va intentar donar un cop d’estat no com els presos catalans.
Cal comprensió, empatia, diàleg i deixar de banda l’esperit de

revenja, però està clar que tothom ha de posar pel seu cantó.
Si bé les declaracions de González no ajuden a descallar el contenciós tampoc hi ajuda la tèbia
resposta del govern català menystenint els indults i reclamant
una amnistia que tothom sap que
és impossible perquè no estem
davant de cap canvi de règim.

MARIA NÚRIA REVETLLE
PERIODISTA

Cal comprensió,
empatia, diàleg i deixar
de banda l’esperit de
revenja, però està clar
que tothom ha de posar
pel seu cantó

S’ha criticat molt l’abraçada que
Cuixart va fer a Iceta en la presa
de possessió del govern català,
perquè el ministre socialista encarna el polític del 155, el polític
que no ha anat mai a veure els líders independentistes a la presó,
si bé va dir en veu alta que no hi
hauríem de ser. Ara que Sánchez
ha fet aquest pas no se’l pot deixar sol. Catalunya ha d’arribar a
la independència de manera reposada, madura i per una altra
via, la unilateral, ja s’ha vist que
perjudica i decep. Gestos com el
de Sánchez o el de Cuixart lluny
de criticar-los cal donar-los suport si realment estem convençuts que encarem un nou camí i
un nou futur.

ARTICLE D’OPINIÓ
OBRES I SERVEIS | CAMPANYA D’ASFALTAT

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

SOSTENIBILITAT | AGRICULTURA

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

Contradiccions científiques:
el motor de la ciència
Tots recordem la incertesa viscuda durant l’últim any. Si hagués de definir aquests últims
mesos amb una paraula, escolliria “dubte”. I és que les discrepàncies científiques sobre la Covid19 han estat a l’ordre del dia: des
del debat sobre l’ús de mascaretes fins a l’origen del coronavirus. Mai abans els científics havien estat objecte de tantes mirades
esperançades, i la vaguetat de coneixement sobre el virus i la pandèmia ha conduït a una crisi de
legitimitat i falta de confiança en
la comunitat científica.
Els polítics ens semblen uns poca
vergonya, els periodistes uns
manipuladors, i així successivament al llarg de l’espectre professional. Ara, arran la pandèmia, la ciutadania ha sumat una
nova professió a la cua de la llista: els científics. Som mentiders
que amaguem informació i canviem d’opinió segons interessos
propis. Tot i ser una teoria que

LAIA CORNELLAS
ESTUDIANT DE BIOLOGIA

Els nous resultats
poden confirmar o
desmuntar teories que
es creien certes

encaixaria bé en un film postapocalíptic, no és la realitat. La
veritat és que la ciència canvia,
i amb ella les opinions de professionals científics. La ciència
no deixa de ser un aprenentatge continu que avança a través
l’augment i acumulació de coneixement. La contínua investigació
permet obtenir noves dades o, en
un escenari on muntem un puzle
sense saber-ne la imatge final,
noves peces. D’aquesta manera,
com més peces –resultats d’experiments– disposem, més s’assemblarà el dibuix mental creat –la
hipòtesi– amb la realitat. A vegades, els nous resultats confirmen les hipòtesis vigents, mentre
que d’altres desmunten les teories que es creien certes.
És en aquest moment en què
s›han de buscar explicacions
alternatives que puguin explicar els resultats, que hauran de ser validades a través
l›experimentació.
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Caldes es referma en l’aposta
per un centre urbà al servei de les
persones i una mobilitat segura
La reurbanització de l’entorn de la plaça Catalunya integrarà l’actual carrer Sant Pau al nou model de zona
centre amb prioritat als vianants, connectant la zona estesa des del centre històric fins al Parc de l’Estació

D’aquí a pocs mesos, una àmplia
parcel·la de la zona centre formada
pels entorns de la plaça Catalunya
i els seus carrers adjacents gaudirà d’una notòria transformació urbanística, eficient i sostenible, que
seguirà acostant el municipi a un
model de vila diàfana i accessible,
socialment integradora i respectuosa amb el medi ambient.
La pandèmia de la Covid-19 ha
posat de relleu la imminent necessitat d’espais oberts, accessibles i
integrats amb l’entorn, que responguin de manera eficient a les necessitats humanes més bàsiques, així
com facilitar les relacions interper-

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

sonals amb els altres. Però a Caldes de Montbui no ha estat determinant, ja que en el transcurs de
l’última dècada s’ha treballat decididament en l’impuls de la rehabilitació i regeneració urbana per
prioritzar la qualitat de vida de la
ciutadania a partir d’espais públics
segurs, sense oblidar el realçament
del valor històric i patrimonial que
mereix la vila termal.
La reurbanització de la plaça Catalunya i els carrers Sant Pau i Rector Alemany dona compliment a
una proposta electoral de l’actual
equip de Govern, a més de donar
continuïtat al model de transfor-

mació urbanística dut a terme al
nucli antic i la zona centre en els
darrers anys: “Aquest projecte no
s’emmarca només a la plaça Catalunya, que també, sinó sobretot en la millora de la zona centre
de Caldes, que ve a ser la continuació natural del carrer Font i
Boet, un dels carrers que ha patit
la transformació més important
dels últims anys” afirma l’alcalde
de Caldes, Isidre Pineda.
La intervenció a una de les zones
més cèntriques de Caldes resoldrà
una de les cruïlles més conflictives
del municipi, millorant-ne fermament l’accessibilitat. “El que pro-

posem és la reurbanització de
l’entorn de la plaça i els seus carrers, perllongant la solució urbanística del carrer Font i Boet fins
a una de les zones de més concurrència a la vila, que és la Biblioteca i l’Estació d’Autobusos” explica Jaume Mauri, regidor de
Mobilitat i Espais Públics. Arran
la remodelació de l’espai, que serà
convertit en una superfície de plataforma única, “eliminem les barreres arquitectòniques i el dotem
de seguretat per a les persones,
des del parc de l’Estació –un dels
parcs més importants i cèntrics
de Caldes- fins a la plaça de la
Font del Lleó, el bell mig del nucli
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Reurbanitzacions anteriors en
el nucli històric i zona centre han
embellit el municipi, a més d’aportar
accessibilitat i seguretat a una
mobilitat amb prioritat als vianants.

històric de la vila” afegeix Mauri.
A banda d’aportar confort i amabilitat a l’espai públic, el qual serà
alliberat de bona part de l’habitual
circulació viària, l’actuació no afectarà en la preservació del valor patrimonial de la zona. Així mateix,
el projecte preveu la conservació
d’elements tan característics com
els bancs curvilinis de la plaça Catalunya; el manteniment de l’arbrat
actual (a més de generar noves línies d’arbrat, entre bancs i façanes),
i les emblemàtiques llambordes,
que, com en la reurbanització de la
plaça de la Font del Lleó, seran restaurades per col·locar-les de nou en
una superfície plana.
Aquestes i altres peticions derivades dels veïns i veïnes del barri
seran ateses arran el projecte de
reurbanització. Una d’elles és la
renovació completa de l’enllumenat actual, que millorarà de manera substancial la qualitat lumínica de l’espai; així com la renovació
del clavegueram i el soterrament
de les línies de serveis que actualment són aèries i resten a la vista.
“Des de l’associació de veïns hem
anat reivindicant qüestions de
millora a l’entorn, especialment
en matèria d’accessibilitat i d’enllumenat, i estem satisfets amb
la remodelació, sobretot pel fet
de facilitar-ne l’accés a les persones d’edat avançada i amb mobilitat reduïda” afirma Xavier Moreno, president de l’Associació de
Veïns de la zona.
En paral·lel a l’esperada millora en
la qualitat de vida dels residents i
la ciutadania, en general, la reurbanització dels entorns de la plaça
significarà també un impuls en la
dinamització econòmica del municipi, afectant diversos sectors i empreses locals. En aquest sentit, es
calcula que aproximadament una
quarta part de la inversió del projecte revertirà directament sobre
l’economia local, quelcom destacable en el context actual: “Cedint de
nou el protagonisme al vianant
en la zona centre estem afavorint, de manera secundària, als
eixos comercials els quals, en
poblacions on s’han executat actuacions semblants, han assolit
transformacions d’ingressos de
fins al 30%” segueix Jaume Mauri.
12 ANYS DE TRANSFORMACIÓ
URBANÍSTICA: DEL NUCLI
ANTIC A LA ZONA CENTRE
En l’última dècada, Caldes de Montbui ha viscut importants transfor-

macions urbanístiques, focalitzades
en el nucli antic i la zona centre, que
a banda d’embellir el municipi, han
resol importants deficiències en
matèria de mobilitat urbana. “La
transformació va començar en
el centre històric, una restauració absolutament necessària, que
ens ha permès, al llarg dels anys,
recuperar espais que abans no hi
eren, transformar-ne d’altres per
fer-los accessibles i segurs per a
la convivència i relació entre els
veïns i veïnes, i també n’hem creat
de nous, com la plaça Neus Català o la plaça Molí de l’Esclop, que
han estat una autèntica bona
nova pel que fa a espais públics
del nostre poble” segueix el regidor Jaume Mauri, un dels impulsors
dels darrers projectes urbanístics
que han transformat el centre de
Caldes de Montbui.
La remodelació urbanística del
centre històric va començar a
prendre forma a partir de la reurbanització de les antigues cruïlles
de carrers que actualment componen la plaça de l’Església, l’any
2009. La intervenció a la zona perseguia la millora de la mobilitat a
partir de solucions constructives i
urbanístiques integrades amb l’entorn, a més d’adequar i endreçar
l’enllumenat públic i la xarxa de
serveis, que es van soterrar per a
una major seguretat. Li va seguir
la reurbanització dels carrers de
Font i Boet i Sentmenat l’any 2016,
una intervenció cabdal en la millora de la qualitat de vida dels veïns
i veïnes. Font i Boet requeria una
remodelació urgent que donés resposta a les necessitats de via amable per afavorir el passeig i, alhora, que garantís la seguretat arran
l’elevat trànsit que hi concentrava.
Dos anys més tard, la construcció
de l’actual plaça de l’U d’Octubre
va transformar l’antic aparcament
del Sindicat en una zona de lleure
i esbarjo, situada en un entorn de
gran valor per al municipi que avui
dia actua de mirador de les Hortes
de Baix, la riera i el nucli històric.
A banda de l’embelliment plausible a una de les entrades principals al nucli antic i termal de Caldes, el projecte urbanístic incloïa
una actuació paral·lela que perseguia resoldre el problema de la
manca d’aparcament a la zona. La
construcció de l’aparcament soterrat Centre –El Sindicat, inaugurat
l’any 2019, ha significat l’alliberament de vehicles en un espai on
era primordial cedir, novament, la
preferència de mobilitat a les persones, sense desatendre, d’altra

banda, l’elevada demanda d’aparcament en el centre urbà.
Quasi de manera paral·lela en el
temps, l’any 2018, Caldes de Montbui va viure una de les remodelacions urbanístiques amb més incidència en la vida dels vilatans: la
urbanització de la plaça de la Font
del Lleó. Després d’aproximadament un any d’adequació urbanística, precedida pel seguiment arqueològic que es va dur a terme
l’any anterior a les obres, el centre
neuràlgic de la vila es va convertir
en un espai dedicat íntegrament al
ciutadà, de caràcter diàfan i en un
sol nivell, i on sense grans pretensions, s’ha aconseguit realçar l’important patrimoni històric i termal
del municipi. “El patrimoni medieval i cultural del nucli antic estava absolutament oblidat, inaccessible” assenyala Mauri, qui
afegeix que, arran la transformació del nucli històric, “l’hem realçat a l’alçada que mereix”. Amb
tot, “hem aconseguit embellir
Caldes de Montbui” apunta el regidor d’Espais Públics, i de manera
col·lateral, “hem detectat que els
calderins i calderines han augmentat de manera exponencial
el seu sentiment de pertinença i
d’orgull de municipi”.
LA NOVA MOBILITAT AL
SERVEI DE LES PERSONES
Les darreres transformacions urbanístiques dutes a terme a Caldes de Montbui són indispensables
en l’adequació del municipi per a la
correcta implantació i foment del
nou concepte de mobilitat –eficient, sostenible, segur i accessibleque no només persegueix la vila,
sinó que significa un dels principals reptes de les societats actuals a escala mundial. “Una dada
que evidencia la urgent necessitat de crear espais segurs per
a les persones és el creixement
exponencial del parc de vehicles
a Caldes, que ha augmentat un
40% l’última dècada: l’any 2002
eren 7.000 vehicles, i el 2019 ja
n’eren 11.000; pràcticament un
cotxe per habitant amb carnet de
conduir” explica Mauri. La magnitud de la tendència creixent de
la circulació viària obliga, sense
dubte, a un dràstic replantejament
de la mobilitat on es retorni el protagonisme al vianant arran l’adequació d’espais públics segurs per
a les persones i, alhora, s’estableixin eixos bàsics de circulació viària
on els vehicles puguin circular de
manera eficient i compatible amb
el medi ambient.
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Can Rius acull l’estrena d’‘Op.32’

Unes ‘portes obertes’ a l’aire lliure

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

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

Mireia Clapers

E

l passat diumenge dia 30
de maig es va celebrar la
setena edició de l’aplec
Caldes is Hell, un concert
organitzat per El Centre,
Ateneu Democràtic i Progressista i el
músic calderí Ramon Solé que a causa
de la situació sanitària va haver de canviar la intimitat i el caliu de El Centre per un espai obert per assegurar
la distància social tal com marquen les
mesures per fer front a la pandèmia.
El Parc de Can Rius va acollir, gairebé
amb tot l’aforament complet, les 270
persones que com a públic van gaudir i
vibrar amb les cançons de Solé dedicades a la vila termal. Va ser un aplec diferent i especialment emocionant, tant
Solé com El Centre, havien decidit que
l’objectiu d’aquest concert fos solidari.
Tota la recaptació de la venda de les
entrades anirà destinada als projectes
de la secció local de Creu Roja. Carles
Martínez, president de l’entitat, feia un
agraïment públic instants abans de començar el concert. Amb gairebé totes
les localitats venudes, es van recaptar
2.200 euros que es destinaran a l’entitat calderina per poder continuar prestant el seu servei amb garanties i donar
cobertura a totes les persones usuàries
dels seus diferents serveis. Per al calderí, Ramon Solé, “la meva inquietud
de fer aquest concert solidari naixia
l’any passat, em va commoure moltíssim veure la feina dels voluntaris
i voluntàries de la Creu Roja, que en
els moments de més por, amb el confinament més dur, ells s’arremangaven i sortien al carrer i anaven a fer
el que fos per ajudar a les persones
que més ho podien necessitar.”
Tot i que els organitzadors tenien certa inquietud per com funcionaria
un repertori pensat per taverna en un
exterior, o bé, si el caliu que es genera
entra la banda i el públic en un espai
petit i tancat s’aconseguiria en un espai
obert, les expectatives es van superar
de llarg, “la bona predisposició del
públic i les ganes de viure experiències com tornar a anar a concerts, de
cantar junts, de certa normalitat va
contribuir de forma decisiva a crear
aquest caliu” apunta Solé.
Durant aquesta nova edició del
Caldes is Hell, el calderí Ramon Solé
acompanyat per la seva banda formada per la Lola Rascón, a les percussions i cors, Agustí Ciurans, a la bateria, José Manuel Robisco, al baix i als
cors, Víctor Velasco al violí i als cors i
Pol Aumedes a l’acordió i als cors van
fer gaudir, durant poc més de noranta
minuts, a un públic entregat amb les
cançons amb què Solé fa un homenatge ple d’humor, amor, ironia i sarcasme
sobre la vila calderina.
Un dels moments més emocionants de la jornada es va viure amb

Música, emoció i amor
CONCERT | APLEC ‘CALDES IS HELL’

El tradicional concert del músic calderí Ramon Solé i la seva banda recapta 2.200 euros en
favor de la secció local de Creu Roja en una tarda plena d’emoció, solidaritat i ganes de festa
FOTOGALERIA A: WWW.CALDERI.CAT

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

270

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

La Creu Roja
local va ser
protagonista
de l’acte

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

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

prèviament. Alguns dels motius de les
corrandes van ser, com no podia ser
d’altra manera, el virus de la Covid, les
obres de l’aparcament o l’especial record de l’estimat fotògraf calderí, Guillem Ayora, traspassat recentment.
Un cop finalitzat el concert en
Ramon Solé valorava molt positivament com havia anat aquesta edició
del Caldes is Hell “en faig una valoració immillorable, estem súper satisfets, molt contents en tots els aspectes” declarava el músic calderí.
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CULTURA POPULAR | CONCERT DE SARDANES

Caldes celebra la festa de les flors
adaptada a les mesures sanitàries
La celebració d’enguany de Caldesflor es viurà del 2 al 6 de juny
Acció Cívica Calderina ha preparat una edició especial i diferent per
celebrar el Caldesflor-Corpus 2021
amb un format reduït per respectar
les mesures sanitàries establertes.
Tot i que l’entitat té pendent la celebració dels 25 anys de la recuperació de les catifes de flors a Caldes,
l’entitat calderina en aquesta edició
realitzarà 2 catifes florals per adults,
una catifa infantil i una catifa dedicada als països que, actualment, tenen
una incidència alarmant del coronavirus, com són Índia, Japó, Brasil i
Colòmbia i que porta per títol Pregàries amb Art.
Durant els dies 2, 3 i 4 de juny es realitzarà el muntatge de la mostra floral al casc antic de la vila, a les termes
Romanes s’hi podrà veure l’exposició
de roses i de l’ou com balla i durant
aquesta setmana també es podrà
veure una exposició de quadres a diferents establiments del centre històric de la vila. El dia 5 de juny, a les
9 del matí, a la plaça de la Font del
Lleó, es prepararan les dues catifes
realitzades per adults, una portarà

Anuncia’t!
Més de 3.000
lectors veuran
aquest anunci.
t · 93 707 00 97
hola@calderi.cat

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

El Parc de l’Estació acull el concert
Pre 50è Aplec de les Sardanes
L’últim Caldesflor que va celebrar-se amb normalitat va ser l’any 2019. > J. SERRA

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

de la Generalitat i de la Sra. Francisca Alsina, presidenta de la Taula
del Tercer Sector. Els actes d’aquesta edició del Caldesflor finalitzaran
el diumenge 6 de juny amb la celebració de l’ofici de l’Eucaristia a les
11.30 h i amb la desfeta de les catifes, a les 18 h de la tarda, on també
hi haurà l’actuació de la colla de Geganters i Bastoners de Caldes.

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

L

a història dels últims
anys del CH Caldes
dóna per a escriure
un llibre, un d’aquells
d’autosuperació, d’estima personal i d’èpica. És difícil
imaginar que un equip en només
set temporades en la màxima categoria hagi pogut tocar el cel com ho
ha fet el club arlequinat, però el dia
d’avui això és una realitat, que li ha
valgut ingressar en la EHCA (Associació Europea de Clubs d’Hoquei
Patins), la nova competició que
substituirà l’actual Copa d’Europa, en format tancat.
Després d’una temporada anterior marcada per la covid-19, on
els d’Eduard Candami van acabar
en un espectacular sisè lloc, poc es
podia preveure millorar aquest resultat. Explicava el president Pere
Barrios a aquest mitjà el desembre
passat que “tinc una fe cega en els
tècnics, ja que sempre s’han complert totes les expectatives. Per
això si diuen que podem quedar
entre els quatre primers, m’ho
crec cegament, ja que mai han fallat” una afirmació que inclús s’ha
vist superada amb la tercera posició aconseguida en l’última jornada
de lliga, després de superar al Noia
per 6-5. El Caldes ha aconseguit la
proesa de superar a equips més
professionalitzats com Reus Deportiu o Lleida, sent el millor dels
equips modestos de la categoria.
Els números són els millors
de les set temporades en Ok Lliga,
amb 19 victòries, cinc empats i sis
derrotes, sent el cinquè millor atac
amb 115 gols i la quarta millor defensa amb 86 encaixats. L’aportació
d’homes com Ferran Rosa, màxim
golejador de l’equip amb 22 gols,
d’Álvaro Jiménez i Sergi Miras
amb 18 i Cristian Rodríguez amb
16 han consolidat l’atac calderí.
El porter Gerard Camps ha
estat el jugador que més ha fet servir Candami, havent jugat la totalitat dels 30 partits de lliga, seguit
pel capità Alexandre Acsensi, Lluís
Ricart, Rodríguez i Miras amb 28,
un menys per a Roger Acsensi i 26
per a Giménez.
A més a més, l’equip jugarà la
Copa del Rei en dues setmanes (10
juny a les 13:00 h), enquadrat amb
el CE Lleida en els quarts de final.
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EHCA | HOQUEI PATINS

El millor CH Caldes de la història...
encara es pot superar
La gesta d’aquesta temporada li ha servit per a entrar en la nova competició europea

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

A banda, el 18 de juny s’enfrontaran als portuguesos de l’HC Riba
d’Ave en els quarts de la World
Skate Europe -l’antiga CERS- on
són un dels equips favorits. És a
dir, el millor Caldes de la història,
encara es pot superar.
LA EHCA, UN PREMI QUE
POT SER UN PROBLEMA
Tot això ha servit per a entrar per
la porta gran en la nova EHCA,
una nova lliga europea tancada al
més pur estil de l’Eurolliga de bàsquet, amb un número tancat dels
equips més potents del continent
“Ni els més vells del lloc es podien imaginar que l’hoquei Caldes estaria jugant una Champions l’any
vinent” va explicar en la roda de
premsa posterior, el president Barrios. “Som part dels 12 equips que
formaran la nova lliga europea.

Es va fer una assemblea en l’última final4 a Portugal, amb tots
els membres fundadors i els quatre que ens hem incorporat” afegeix. Aquesta “superlliga” europea
inclou a cinc equips portuguesos
(Porto, Sporting, Benfica, Oliveirense i Barcelos), cinc espanyols
(Barça, Noia, Reus, Liceo i Caldes),
un francès (Saint Omer) i un italià
(Forte dei Marmi).
A diferència del que va passar en el cas del futbol, en l’hoquei
la federació ha estat d’acord amb la
iniciativa i Carmelo Paniagua president de la Rink Hockey europea
va donar per bo el format, instant
a la ràpida creació del calendari.
Però això crea un greu problema al Caldes. Tenir cada quinze dies als millors equips europeus
pot significar un problema d’infraestructures, ja que els 300 assis-

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

ta competició, normalment arrosseguen una bona quantitat de membres de l’staff, directius, però també
aficionats, un bon moment per a fomentar el turisme de la localitat.
Pel que fa a instal·lacions, el
pavelló de la Torre Roja s’ha quedat antiquat per a un moment esportiu com l’actual, però sembla
que el consistori, de moment, no
mou peça, ja que aquesta és una
demanda que ja s’arrossega de fa
algunes temporades. Si fem un
repàs dels pavellons d’hoquei de
poblacions pròximes, objectivament la majoria són millors en tots
els aspectes, tot i no acollir un nivell competitiu com el de Caldes.
Sant Feliu de Codines, Sentmenat o Castellar compten amb millors espais, tot i no tenir cap equip
en l’elit. Palau, fins i tot, ha estat
aquest cap de setmana la seu de la
final4 de la Copa d’Europa femenina, que a més, han guanyat. Un pavelló nou és gairebé una obligació.
“Hem d’aconseguir que
l’economia del club pugui suportar-ho i estem treballant amb ajudes tant de l’ajuntament com de
nous espònsors i basant l’economia en la venda d’entrades pels
partits, que és un ingrés molt important” afirma Barrios que remarca que “si parléssim de l’antic format europeu també existiria el
mateix problema, ja que vindrien
els mateixos equips”. “Demanem
al consistori que es vagi mentalitzant i es posi les piles per a treballar aquest estiu per a tenir unes
instal·lacions dignes del que ens
visitarà” sentencia el president.
Aquestes limitacions han fet
que el Caldes només s’hagi compromès per un any, ja que si el club no
respon econòmicament o les instal·
lacions no estan a l’altura, haurà
d’abandonar, tot i que els arlequinats volen quedar-se i ser un dels
millors d’Europa.

HOMENATGE ESPORTIU | ONCODINES TRAIL

La màgica unió entre l’esport i la solidaritat
91 equips van assolir el repte, amb quasi 100.000 € de recaptació

Participants en el Tram 2, dedicat a l’alpinista Sergi Mingote. > LAIA GUÀRDIA

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

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

l’Institut Guttmann. Aquest dissabte, el marcador de donatius estava a 99.595 euros recaptats, però
segons informa l’organització, durant aquesta setmana es mantindrà obert per intentar superar els
100.000 euros.
La jornada va celebrar-se respectant totes les mesures sanitàries, a
més d’efectuar els test d’antígens a
participants i voluntaris.
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TELÈFONS D’INTERÈS || Equipaments Municipals · Ajuntament: 93 865 56 56 · Biblioteca Municipal: 93 862 67 56 · Centre Cívic i Cultural: 93 865 49 77 · Espai Can Rius: 93 865 41 40 · Espai Jove El Toc: 93 865 46 55
· Jutjat de Pau: 93 865 00 81 · Oficina de Turisme: 93 865 41 40 · OMIC: 93 865 45 30 || Serveis · Correus Caldes: 93 865 02 49 · Taxis de Caldes: 93 865 18 17 · Deixalleria: 93 744 21 21 || Comunicació · Ràdio de Caldes:
93 865 14 51 · Calderí: 93 707 00 97 || Sanitat · Ambulàncies: 902 23 20 22 · CAP: 93 865 41 25 · Creu Roja: 93 865 10 01 · Urgències Mèdiques: 061 || Funeràries · Serveis Funeraris Torra: 93 865 41 45 Serveis funeraris
Santa Susanna (24 h): 938 65 49 94 · 657851347 || Seguretat · Emergències: 112 · Policia Local: 93 865 41 41 · Mossos d’Esquadra: 088 · Bombers de la Generalitat: 012 · Bombers Voluntaris: 93 865 41 41

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

DIMARTS 1

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

DIMECRES 2

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

DIJOUS 3

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

DISSABTE 5

DIUMENGE 6

12 H · CONCERT
‘Oh! Wait!! Òpera’ a càrrec de grup Flaustaff . Recull de temes del món de l’òpera i
on alguna de les obres mítiques del grup.
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: EMM Joan Valls
12 H · DIADA DE PORTES OBERTES
Lloc i organitza: Casino de Caldes

DILLUNS 7

9:30 H · OFERTA FORMATIVA DE
FORMACIÓ OCUPACIONAL
‘Alfabetització informàtica’ adreçat a persones treballadores desocupades inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: La Piqueta

DIMARTS 8

8H · DEIXALLERIA MÒBIL
Lloc: Aparcament carrer de les Escoles Pies
Organitza: Ajuntament de Caldes
20 H · XERRADA SOBRE LA SITUACIÓ POÍTICA A CATALUNYA
‘La remuntada dels independentistes. Cap
on anem?’ a càrrec de Vicenç Partal, director de Vilaweb
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: Grup d’Entitats Independentistes de Caldes (Assemblea, Caldes
Groga, CDR, Grup de Suport a Raül Romeva, Grup de suport a la Xènia i Omnium)

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

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

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

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

DIMECRES 9

DIJOUS 10

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

DIVENDRES 11

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

DISSABTE 12

10:30 H · CURS DE TORN
Curs de cap de setmana, els dies 12 i 13 de
juny, a càrrec de Carles Vives. Curs de 9 hores
en total: de 10:30h a 13:30h i de 15:30 a 18:30 h.
Lloc i org.a: Taller d’Art Manolo Hugué
18 H · FESTIVAL SIMFÒNIC
Concert de combos de l’escola Tot Música
Alumnes d’infantil fins als grups d’adults.
Lloc: Pati de l’Espai Jove El Toc
Organitza: Tot música Ensenyament

DIUMENGE 13

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

DISSABTE 19

10:30 H · CURS DE CIANOTÍPIA
Curs de cap de setmana, els dies 19 i 20 de juny,
a càrrec de Genoveva Sanz. Curs de 9 hores en
total: de 10:30h a 13:30h i de 15:30 a 18:30 h.
Lloc i org.: Taller d’Art Manolo Hugué
17 H · ESPECTACLE FAMILIAR
“El Castell Màgic”, l’espectacle infantil i familiar de Màgic Andreu amb la col·laboració
de Los Tetes Clowns. Preu: 10 euros. Entrades ja a la venta a Atrapalo.com.
Lloc: Casino de Caldes
Organitza: SOKO agencia

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

DIUMENGE 20
10 H · FIRA D’ANTIQUARIS I BROCANTERS
Lloc: C. Mestre Gregori Montserrat/Plaça
de Catalunya / Org.: Ajuntament de Caldes
10 H · BOTIGUES AL CARRER
Lloc: Av. Pi i Margall, i c. Gregori Montserrat
Organitza: UCIC i Ajuntament de Caldes
19 H · CONCERT ORQUESTRA MUNICIPAL I OCTET JOAN VALLS
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: EMM Joan Valls
20 H · CICLE JOVES MÚSICS,
GRANS CONCERTS
Reskate en concert: presentació de Primitiu. Preu: 8 euros. Venda d’entrades: taquilla els dijous de 17 a 19 hores i per internet
a http:bit.ly/CasinoCaldes
Lloc i organitza: Casino de Caldes

DISSABTE 26

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

DIUMENGE 27

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

Soprano

Núria
Vives
Xalabarder

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

Mireia Clapers

J. SERRA

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

“El que més
m’agradaria és poder
cantar òperes com a
solista arreu del món”

De l’01 al 30 de juny de 2021

Quina és la teva formació?
A l’EMM Joan Valls vaig començar
fent llenguatge musical i piano durant
9 anys i 3 o 4 anys fent cant. Llavors
vaig conèixer el Cor Veus Amics de la
Unió de Granollers i vaig anar a fer les
proves per entrar a la coral. Quan em
van agafar vaig estar un any compaginant els dos llocs i després, més per
comoditat per no haver d’anar a dues
escoles, em vaig quedar a Granollers
i vaig seguir fent llenguatge musical,
cant, coral i piano.
Com i quan vas sentir que cantar era
el que més t’agradava?
El primer instrument que vaig començar a estudiar va ser el piano, cap a
tercer de primària tenia la inquietud
de fer cant i vaig veure que tenia més
interès, m’agradava més, el cant que
el piano. Tot i que estudiava les dues
coses, amb el cant sempre hi tenia mi-

llor predisposició.
En què et sents més còmode, amb
el cant individual o amb el cor?
És molt diferent, quan canto amb
la coral m’agrada molt perquè
sents les diferents veus, l’harmonia, és molt especial i a més, connectes amb la gent amb la que
estàs cantant, hi ha molta complicitat amb les mirades. Però
quan canto líric, que és el que més
m’agrada, també ho gaudeixo molt.
Ets membre del Cor de Veus Infantil– Amics de la Unió, quan hi
vas entrar?
Hi vaig entrar a primer d’ESO,
però aquest ja és el meu últim
any. Quan fem els 18 anys, ja s’acaba. M’agradaria continuar amb el
Cor Jove, però dependrà si finalment puc entrar al Conservatori
del Liceu, ja que potser el Cor de
Cambra és on m’aniria més bé per
la veu que tinc.
Després de tants anys al Cor de
Veus Infantil – Amics de la Unió,
què ha significat per a tu?
Per mi ja són com una família,
passem moltes hores junts preparant les produccions, també hem
compartit molts viatges, acabes
passant molt de temps, per mi la
Coral és com una segona família.
Es genera confiança i amistat per
a tota la vida. El director també és
un referent, quan estem de viatge

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

és com un segon pare. També, ser
membre de la coral, m’ha donat la
oportunitat de viatjar a països com
Xina, Bulgària, els Estats Units
d’Amèrica, Japó i conèixer altres
cultures, músiques i m’ha ajudat a
créixer com a persona.
Amb el cor heu participat en produccions del Liceu, com definiries l’experiència?
Ha estat una experiència molt enriquidora. Poder cantar a un teatre
com el Liceu, que és tan explosiu, i
que tants cantants els hi agradaria
poder cantar, tenir la oportunitat
d’anar-hi s’agraeix molt.
Tens algun referent musical?
Per a mi, la Montserrat Caballé és
la figura de referència. Quan he
de buscar alguna cançó sempre
busco a veure com ho feia ella. De
vegades he vist que fa alguna cosa
per atacar els aguts i miro de provar-ho per veure si va bé.
Al Youtube hi publiques covers,
com va sorgir la idea?
Des de sempre he pensat que
m’agradaria crear un canal per
cantar, i durant el confinament,
com que tenia molt temps lliure,
vaig decidir fer el pas de crear
canal. En un principi els enregistrava i els penjava a Instagram,
però ja que els tenia gravats i editats vaig crear el canal a Youtube.

