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L’orquestra de l’Escaldàrium interpreta la música de la festa cada any

La Colla de Diables i la discogràfica Petit Indie presenten el nou CD aquest divendres

Reediten el disc de l’Escaldàrium 
de Caldes amb un nou tema
Caldes de Montbui

El 9 NOU

Amb la primera edició total-
ment exhaurida, el Ball de 
Diables de Caldes i la disco-
gràfic Petit Indie presenten 
aquest divendres una segona 
edició del CD Escaldàrium. 
La festa del foc i l’aigua, que 
recull la música d’aquest 
esdeveniment festiu que té 
lloc a Caldes cada juliol des 
de fa 16 anys. La reedició del 
disc, però, arriba amb nove-
tats. S’hi ha inclòs un nou 
tema, “El repicó”, compost 
pel músic calderí Ramon 
Solé, autor també de les 
altres 9 danses que integren 
el CD. “El nou tema segueix 
la línia dels altres, en el sen-
tit que fusiona sonoritats 
tradicionals, mediterrànies 
i catalanes amb les celtes, 
amb uns arranjaments pop-
rock”, explica el seu autor. La 
peça ha estat pensada espe-
cialment, segons Solé, per 
al moment final de la festa, 
quan tots els diables s’ajun-
ten davant l’escenari on toca 
l’orquestra de l’Escaldàrium 
demanant un bis. “Amb ‘El 
repicó’ volem canalitzar tota 
aquesta energia”, explica 
Solé.

Aquesta, però, no és l’única 
novetat del disc. El nou tema 
és interpretat per un grup 
de música celta fundat fa 
anys a Caldes, Nancy Whis-

key, en el que ha estat una 
col·laboració especial per a 
l’ocasió. Precisament, quatre 
dels cinc membres del grup 
formen part de l’orquestra 
de l’Escaldàrium.

El treball, gravat a la Buc-
bonera Records per Tomàs 
Robisco, es presentarà aquest 
divendres a les 7 de la tarda a 
la sala de cuines de l’Espai de 
Can Rius. Serà una setmana 
abans que se celebri la setze-
na edició de la Festa del Foc i 
de l’Aigua.

Sant Celoni

El 9 NOU

L’entitat Bocs i Cabres ha 
organitzat per a aquest 
dissabte una nova edició 
de la Festa del Solstici, a 
Sant Celoni. S’han prepa-
rat diversos actes al llarg 
del dia, que començaran a 
les 12 del migdia amb una 
gimcana a la Rectoria Vella. 
Les inscripcions, al preu de 
3 euros, es podran fer abans 
de les 11 del matí, i s’hauran 
de fer grups de tres i quatre 
persones. Es recomana que 
els participants portin roba 
vella. Les proves van dirigi-
des a majors de 18 anys i n’hi 
haurà 8 en total. En algunes 
de les proves, els participants 
hauran de demostrar la seva 
punteria i, en altres, la seva 
intel·ligència contestant pre-

guntes. També n’hi haurà de 
més físiques, com ara la pro-
va de rebentar amb la boca 
bosses de plàstic farcides i de 
travessar un tronc mentre la 
resta d’equips intenten des-
equilibrar els contrincants 
tirant-los globus plens de 
pintura. 

Després de la gimcana, 
es farà un dinar popular al 
preu de 6 euros i la migdiada 
a la Rectoria Vella. A les 9 
del vespre es farà un sopar 
a la plaça de l’Església, i tot 
seguit hi haurà el ball de 
Bocs i Cabres amb els nans, 
els gegants, el boc i la cabra, 
xanquers, etc. La cercavila 
nocturna començarà cap a les 
11 del vespre, amb l’acompa-
nyament musical de la Banda 
Los Labradores. A les 12 de la 
nit actuarà un punxadiscos a 
la Rectoria Vella. 

Tercer treball de Petit Indie
Caldes de Montbui

El 9 NOU

El disc de l’Escaldàrium és el 
tercer treball que edita Petit 
Indie, una discogràfica de 
Caldes que es va començar a 
gestar a l’octubre. Al gener va 
treure el primer disc, Made-
ra, del grup calderí Mambo 
48, i aquest dijous al vespre 
tenien previst presentar el 

segon disc, de Kiza02, també 
de Caldes. Abans d’acabar 
l’any tenen previst treure 
tres nous treballs discogrà-
fics a càrrec del grup calderí 
Lo:la; d’Ester Condal, també 
de Caldes, i de Mister Fran-
cis, un grup de versions de 
Barcelona. Vicenç Ferreres i 
Salvador Campo estan al cap-
davant de la discogràfica, que 
també vol fer de mànager.

Bocs i Cabres organitza 
la Festa del Solstici a 
Sant Celoni

Sant Pere de 
Vilamajor celebra 
la capvuitada

Sant Pere de Vilamajor

La capvuitada de la fes-
ta major de Sant Pere de 
Vilamajor tindrà els joves 
com a principals protagonis-
tes. Al llarg de dissabte es 
faran diferents activitats en 
els camps de la Rectoria. A 
partir de les 10 del matí hi 
haurà un torneig de volei-
platja i una exhibició de 
grafits, mentre que a partir 
de 2/4 de 5 de la tarda la jor-
nada tindrà una programació 
molt atapeïda amb timbes 
de pòquer, jocs infantils, 
exhibició de malabars i clown 
amb The Gentle Brothers i 
Mal Casats, els monòlegs de 
Rocco i focs artificials. La 
jornada jove acabarà amb dos 
ambients de música. Un amb 
música electrònica a càrrec 
de Descarga Crew i un altre 
amb músiques del món amb 
les actuacions de Mountain 
Roots, Puça Selektah, Youn-
gking i el DJ Pau. La capvui-
tada acabarà diumenge amb 
la marxa popular, amb dos 
recorreguts de 9,4 quilòme-
tres i 16 quilòmetres, que es 
podran fer corrent o cami-
nant. 

Les botigues surten al 
carrer a Parets
Parets del Vallès

Una trentena de comerços de 
l’Eixample i del barri antic 
de Parets sortiran al carrer 
aquest dissabte de les 10 del 
matí a les 8 del vespre en una 
nova edició de Botiga al Car-
rer. Els establiments oferiran 
els seus productes a preus 
més assequibles.

llinars del Vallès 

J.B.M. 

Els propers caps de setmana 
fins a la festa major del 8 de 
setembre, Llinars s’omple 
d’activitats amb la progra-
mació de Viu l’estiu . Els 
jardins de Can Mas Bagà, la 
plaça dels Països Catalans 
i la biblioteca acolliran les 
activitats programades, algu-
nes d’elles adreçades als més 
petits com els espectacles 
de pallassos Riu i Balla (10 
de juliol) i “Fes-t’ho com 
vulguis” (14 d’agost), titelles 
amb la companyia Contra-
sons, que presentarà El vell 
de casa tot ho fa bé (17 de 
juliol) i El mag Ventura, de 
la Pantomima (24 de juliol), 
i espectacles de màgia amb 

Vareta Màgica (28 d’agost) i 
de teatre musical amb Festuc, 
el cuc drapaire, de la Tabola 
(21 d’agost). Per al 23 de juli-
ol s’ha programat una sessió 
especial de contes en anglès. 
També es projectaran algu-
nes pel·lícules com Invictus 
i Pluja de mandonguilles. El 
músic Toni Giménez, per la 
seva banda, interpretarà les 
cançons de Xesco Boix (3 de 
juliol), mentre que Mai-Tant 
Animacions (31 de juliol) i 
Fefe i Companyia (7 d’agost) 
s’encarregaran dels especta-
cles d’animació. 

MOLTA MÚSICA

La música també tindrà el 
seu apartat amb el concert 
de Girona Banda Band (10 

de juliol), Tocats pel Góspel 
i Roots (24 de juliol) i el con-
cert dels grups locals Fara-
renheit 451, Hot Clots, Mal 
Trago i Los no te jode (17 de 
juliol). L’associació Dones 
de Llinars ha preparat per a 
aquest dissabte 3 de juliol, a 
partir de 2/4 d’11 del vespre, 
una festa dels anys 60 i 80. 
Hi haurà música enllaunada 
per ballar. L’entrada serà 
gratuïta i es demana que s’hi 
vagi vestit de l’època. 

La programació de Viu 
l’estiu a Llinars es comple-
tarà amb tallers de cuina 
per adults, de manualitats 
infantils i de dansa, un sopar 
a la fresca en el jardins de 
Can Mas Bagà i les festes 
majors de Sant Josep i de 
Collsabadell, Sanata i el Coll. 

Aquesta setmana comença la programació de Viu l’estiu

Llinars proposa diferents espectacles 
per als caps de setmana d’estiu


