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Bones vacances
a tothom.

Ser i sentir amb llibertat i acceptació. En Caleb es mostra per primera vegada en públic per realçar la lluita del col·lectiu LGTBIQ+. > Q. PASCUAL
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DRETS HUMANS | LGTBIQ+

“Soc una persona transgènere,
Amb motiu del Dia de l’Orgull LGTBIQ+ i de la lluita per a la igualtat de drets i oportunitats més enllà de la procedència,

Ivette Hijano

“V

aig arribar a un punt què
m’estava allunyant tant
de mi mateix que ja res
tenia sentit. Feia el pas
o la meva vida acabaria
malament”. En Caleb va decidir començar la
transició de gènere tan sols fa un any. Ara en té
41 i diu sentir-se tan alliberat que només lamenta no haver pres la decisió molt abans.
A casa és el petit de quatre germans en
una família resident a Caldes de Montbui. El
seu naixement va ser especialment celebrat
per la mare, que després dels primers tres
fills “estava molta il·lusionada en què arribés la nena, per fi!” explica ell. Però la disfòria d’en Caleb va començar a treure el cap molt
aviat, servint de greu entrebanc per al compliment d’estereotips i d’identitats normatives: “La mare explica que amb només dos
anys ja no em deixava posar vestits. Recordo molts episodis on la mare m’obligava vestir amb faldilles i no ho suportava. Li suplicava vestir amb pantalons per poder sortir
al carrer, sinó no em veia capaç”. Al llarg de
la infantesa, compartint el joc amb més nens
que nenes, en Caleb sentia que no era capaç
de fer segons quines coses que li eren atribuïdes per la seva condició de gènere, i no entenia
el motiu: “Crec que la gent pensava que era
tímid o que tenia vergonya, i per això m’animaven a fer allò que s’esperava de mi pel fet
de ser nena. Però el que veritablement sentia era un rebuig absolut, un malestar impossible d’explicar que ni jo mateix entenia”.
I entre la incomprensió, el desgavell d’un terrorífic conflicte intern i créixer sentint que no
encaixes en “el grup que diuen que et pertoca”, arriba l’adolescència amb la seva irrefrenable transformació física i l’explosió de l’impuls
sexual: “Recordo que la meva veïna estava
feliç perquè li creixien els pits i per a mi era
el pitjor del món. Aleshores no tolerava que
la gent em veiés físicament, per això mai em
canviava al vestuari de noies. A ple estiu, recordo vestir amb una jaqueta negra per dissimular els pits i vaig decidir rapar-me el cabell en contra del què opinaven a casa. Ara
reconec que era disfòria, però aleshores no
ho sabia. Lògicament, vaig patir depressió
en aquella època, i quan vaig ser més gran,
vaig decidir viure lluny per fugir d’un món
on no podia respirar”.
Los Angeles, Mèxic ... en Caleb ha viscut
llargs anys de la seva vida lluny del poble i l’entorn que l’ha vist créixer. Tanmateix, allà tampoc res va ser fàcil: “He viscut infinites situacions de LGTBIfòbia només per la meva
aparença física o per anar acompanyat de la
meva parella, d’una altra noia: des de persecucions en cotxe, a haver de marxar d’un
local per no voler-me atendre o endur-me
una bona empenta a un aeroport, mentre
la gent de l’entorn feia com si res. Això costa
molt de digerir i fa que et preguntis com una
persona ha sentit l’impuls d’impactar-me
amb totes les seves forces, només per portar
el cabell curt o vestir d’una manera determinada. I crec que la resposta és la por a allò
que és diferent; allò què desconeixem perquè ha estat massa temps invisible”.

Canviar de
perspectiva i de mirada per entendre i
normalitzar altres
realitats.
Fer visible allò
que ha estat ocult
durant tant de
temps és un somni
no fet realitat per a
moltes persones, a
les quals els costa
la vida o la seva
felicitat. En Caleb
n’és un exemple, i
per primera vegada
des de començar la
transició de gènere
es mostra -amb una
valentia admirableal poble que l’ha
vist créixer.
> Q.PASCUAL

“Vaig començar a caure en picat. No podia
continuar vivint la meva vida per fer feliç als
altres, així que vaig començar demanant ajuda.
Ara penso que si hagués sabut que aquesta era
la solució a tot el que he passat aquests anys,
hauria pres la decisió molt abans”
Caleb,
calderí trans

Créixer en un entorn amb molt pocs referents LGTBIQ+, en una època amb poca informació i cap atenció o sensibilització amb
les persones del col·lectiu. En Caleb va trobar la força per sobreposar-se a la “por a la
soledat, al rebuig i a no ser acceptat” després d’haver interioritzat amb gran intensitat
el model d’educació rebut en l’entorn familiar
i social més immediat: “Després d’acumular
tants desajustos emocionals, vaig començar
a caure en picat. No podia continuar vivint

la meva vida per fer feliç a la resta, així que
vaig començar demanant ajuda. Vaig trucar
al meu metge de capçalera, vaig iniciar les
sessions amb la psicòloga i vaig començar el
tractament hormonal”.
Només fa un any que en Caleb va començar el trànsit de gènere, sentint el suport de
persones amb qui comparteix situacions similars i, en especial, de les persones professionals, treballadores públiques i de l’atenció sanitària que el segueixen atenent: “Tenim un
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i no passa res per ser-ho”
religió, color de la pell, orientació sexual o identitat de gènere, reivindiquem amb en Caleb el respecte a la diversitat

so la meva història, tot i ser-me difícil. Perquè si qualsevol persona, tot i passar per un
procés diferent del meu, se sent identificada amb el que explico, haurà valgut molt la
pena. Potser aquesta persona no s’adona del
que li passa o creu que encara no és el seu
moment, però cal visibilitzar la diversitat
i cultivar una realitat on estigui bé ser com
cada persona vulgui. Que tothom tingui en
compte que existeix aquesta possibilitat, la
transsexualitat, perquè a mi és el que més
em va costar d’acceptar: Sí, soc una persona transgènere i està bé. No tinc l’obligació
de complir amb cap identitat imposada, simplement ser i sentir com necessito fer-ho”.

servei públic que val molt la pena” reconeix.
I a l’espera de progressar i sentir-se més reforçat, emocionalment més fort, “he decidit deixar un temps i posar certa distància amb el
meu entorn per tal que tothom faci el seu
procés, i alhora centrar tota l’atenció en mi”.
En Caleb ha tornat a la vida i només lamenta no haver-se decidit abans: “Si hagués sabut que aquesta era la solució a tot el
que he passat durant tots aquests anys, ho
hauria fet de seguida, sense pensar-m’ho.
Per això cedeixo aquesta entrevista i expo-

DOS ANYS DE PUNT SAI
Des del juny del 2020 que la vila de Caldes
compta amb un Punt SAI, ubicat a l’Espai Jove
El Toc (T. 93 865 46 55/ 674 32 35 78 o sai@
caldesdemontbui.cat). “Aleshores vam ser
un municipi pioner, ja que no és d’obligat
compliment per als municipis de menys de
20.000 habitants” reconeix la regidora d’Igualtat i LGTBIQ+, Ángeles Llive. “Però la seva implantació al municipi va significar una clara
aposta de govern i de la regidoria per ºferir
aquest servei bàsic a la ciutadania”.
El Servei d’Atenció Integral LGTBIQ+
(SAI) ofereix informació i assessorament sobre
la diversitat sexual i de gènere, així com l’acompanyament a persones LGTBIQ+ en processos
personals d’identitat de gènere, orientació sexual i expressió de gènere. “El SAI és un espai
segur on poden venir les persones del col·
lectiu -de qualsevol edat-, les seves famílies
o qualsevol persona interessada per assessorar-se i rebre acompanyament en el seu
curs vital” apuntava Carme Ortega, responsable del Punt SAI de Caldes, en una entrevista l’any passat. De fet, en Caleb ha estat una de
les primeres persones usuàries que, després de
conèixer el servei i pocs mesos després de començar a transitar, va decidir apropar-s’hi per
tramitar el canvi de nom en la Targeta Sanitària. “De seguida vaig comprovar que és refugi, un espai on et sents acollit i escoltat. Allà
sí que els importa la teva història, la teva situació personal i t’adones que, en aquests

La regidora Ángeles Llive en una de les visites als instituts de Caldes, durant aquest curs. > CEDIDA

contextos, hi pots abaixar la guàrdia”. De
fet, reconeix en Caleb, “va ser molt bonic compartir amb ells el moment de veure per primera vegada el meu nom escrit en un document identificatiu”.
Tramitar el canvi de gènere en documents oficials ha estat fins ara força més complicat, però des del passat 27 de juny que la
Llei Trans permetrà l’autodeterminació de gènere, és a dir, el canvi de sexe en el Registre
Civil sense la necessitat d’un informe psiquiàtric -que reconegui la disfòria de gènere- ni
tractament mèdic de com a mínim dos anys.
Aquest gran avenç en matèria de drets fonamentals (només aplicable en persones majors
de 14 anys) significa la despatologització definitiva del col·lectiu -reconegut per l’OMS- i, per
tant, deixar de considerar la transsexualitat
una malaltia mental. “Tot el que sigui visibilitzar la diversitat i trencar amb prejudicis és
molt important. També ho és que persones
cisgènere reconeguin i normalitzin la transsexualitat. I això és bona part de la feina que
fa un espai com el SAI” segueix Caleb.

A Caldes de Montbui només han estat
tres les persones ateses en el Punt SAI en
aquest darrer any. Tanmateix, “valorem molt
positivament el servei, perquè no valorem la
quantitat sinó la qualitat del servei adreçat
a totes aquelles persones que ho necessiten,
i també a aquelles altres que s’hi apropen
per demanar informació o conèixer el servei” apunta la regidora. Com en anys anteriors, la regidoria d’Igualtat ha seguit treballant
en la visibilització del servei i el seu desplegament en els instituts de la vila. “Aquest any,
però, hem fet una passa més enllà i per primera vegada hem tingut l’oportunitat d’entrar a les aules i adreçar als i a les joves un
missatge clar i contundent; explicar-los els
serveis que presta el Punt SAI, que està a
l’abast de qualsevol persona, i de la importància de recomanar-lo a aquelles persones
que estiguin patint qualsevol violència masclista, de discriminació sexual o d’identitat
de gènere” segueix Llive, qui diu haver sortit
molt reforçada d’aquestes xerrades amb els i
les joves de Caldes de Montbui.
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ESPAIS PÚBLICS | BUGARAI

Veïns i veïnes del barri del Bugarai estrenen la
remodelació i millora de tres zones verdes

Els treballs -que han durat tres mesos- han permès millorar l’accessibilitat i actualitzar els elements del mobiliari urbà i
els jocs infantils de les places Jacint Verdaguer, Lluís Artigas i el parc del Bugarai, inaugurats dimarts passat
Ivette Hijano

E

l barri del Bugarai
compta amb tres
parcs verds recentment reformats per
gaudir amb més accessibilitat i seguretat tant grans
com petits; tres espais públics ja
existents “que estaven desfasats
en el temps” va dir Jaume Mauri,
regidor d’Espais Públics, “els
quals hem recuperat, els hem
dotat de valor i els hem alçat
amb gran qualitat per a la infància i el jovent de Caldes de Montbui” hi afegia.
Els treballs de reforma i millora
-que s’han estès al llarg dels darrers tres mesos- han permès actualitzar i millorar l’accessibilitat de les places Jacint Verdaguer
i Lluís Artigas, i el propi parc del
Bugarai. “Hem obert els espais
eliminant-ne les barreres arquitectòniques; els hem fet més
harmoniosos, agradables; hi hem
fet més ombres, i també hem actualitzat els jocs infantils, que
estaven molt antiquats” explicava Mauri. En definitiva, va matisar
el regidor, “ens hem de congratular perquè s’ha dut a terme una
remodelació en profunditat de
tres parcs, alguns d’ells poc coneguts en el municipi, i s’ha realitzat amb recursos propis, on

Els nous jocs infantils i l’eliminació de les barreres arquitectòniques mostren una renovada pl. Jacint Verdaguer. > I.HIJANO

només hi ha treballat la Brigada
Municipal, a la qual trasllado les
meves felicitacions per haver realitzat una feina amb tanta professionalitat”.
El pressupost total de les actuacions ha estat d’aproximadament
215.000 euros, segons va apuntar
l’alcalde de Caldes de Montbui, i
en la xifra global s’hi ha inclòs les

obres i el material, els nous jocs infantils, la plantació de nou arbrat i
la renovació del mobiliari urbà. “Algunes d’aquestes reformes poden
semblar senzilles, però crec que
són emblemàtiques per a la millora d’un barri on hi viuen moltes
famílies, i que ara compta amb
aquestes renovades zones verdes, espais de socialització millo-

rats” reconeixia Isidre Pineda en la
inauguració de la reforma i la visita dels tres parcs, dimarts passat.
EL PRIMER ESPAI DE
CAL·LISTÈNIA DE CALDES,
UBICAT AL PARC DEL BUGARAI
A banda dels jocs infantils renovats
que moltes famílies ja gaudeixen en
el parc del Bugarai, els treballs de

reforma i millora en la zona també
han consistit en la instal·lació del
primer espai dedicat a la pràctica
del cal·listènia en el municipi calderí. L’espai permet l’entrenament
físic que va ser demanat específicament per a un grup de joves de
Caldes de Montbui a través dels
pressupostos participatius que organitza la regidoria de Joventut i
que, des de l’inici de la proposta
l’any 2019, per fi s’ha fet realitat.
“Estem molt orgullosos dels nostres joves que fan propostes reals
i tangibles. Gràcies a la seva tenacitat i ganes s’ha fet realitat
la proposta, un nou espai que fomenta l’esport i la socialització
de grans i petits a l’aire lliure”
apuntava Laia Cuscó, regidora de
Joventut.
A partir d’una inversió municipal
de 17.000 euros, la iniciativa ha
comptat amb la participació activa dels joves que han vertebrat
tot el procés des de la presentació
de la proposta en els pressupostos
de l’any 2020 fins al disseny dels
elements i el circuit desitjat i, finalment, la instal·lació de la zona
aprofitant la reforma del parc.
El nou i únic espai de cal·listènia
en el municipi, situat al Bugarai, va
ser estrenat dimarts passat amb
una exhibició de la pràctica esportiva a càrrec de Mein, l’empresa
especialitzada i responsable de la
instal·lació de l’espai a Caldes.

DENÚNCIA | SENTÈNCIA DEL PROCÉS

Es retira la sanció imposada a Marta Barnils per delicte greu
La regidora i portaveu de la CUP Caldes va ser denunciada amb motiu del tall de la C-59, l’octubre del 2019
La sanció imposada a la regidora de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui
i portaveu de la CUP Caldes, Marta
Barnils, ha estat retirada després
d’estimar el recurs que va presentar
contra la resolució sancionadora.
El desembre del 2020, Barnils va
rebre una denúncia dels Mossos
d’Esquadra per delicte greu, acusada de desobediència a l’autoritat,
negativa identificació i presumpta organització d’una manifestació, amb una multa administrativa
de 601 €. Els fets fan referència a
la concentració convocada al centre del municipi l’octubre del 2019,
quan Xènia Garcia -veïna de Caldesva ser detinguda en el marc de les
mobilitzacions de protesta per l’anomenada ‘sentència del procés’. La

Marta Barnils, en l’última roda de premsa de la CUP Caldes, el maig. > I.HIJANO

concentració va convertir-se en una
marxa fins a arribar a tallar la C-59,
“on diverses persones membres
de l’assemblea local de la CUP
Caldes vam participar-hi, així
com altres entitats i veïns i veïnes de la vila” apunten fonts oficials de la CUP Caldes. “La sorpresa va arribar la tardor del 2021,
quan la nostra companya va rebre
una resolució per la qual se li imposava una sanció per la comissió
d’una infracció greu recollida per
la Llei Mordassa, consistent en ‘la
desobediència o la resistència a
l’autoritat o als agents’, així com
‘la negativa a identificar-se’” relaten des de l’agrupació local. “Casualment, cap altra de les persones
participants en les mobilitzaci-

ons al municipi va ser represaliada per aquests fets” segueixen.
La CUP Caldes ha explicat que, amb
Alerta Solidària -l’organització antirepressiva de l’Esquerra Independentista- “vam presentar un recurs d’alçada contra la resolució
sancionadora, i tot just fa uns dies
vam rebre la notícia que el recurs
havia estat estimat”.
Front dels fets, l’agrupació local
alerta que “denunciem, una vegada més, la repressió per part dels
governs espanyol i català i, especialment, la persecució que pateix qui s’organitza” i realcen “la
importància de no permetre que
aquesta repressió ens aturi i de
seguir enfortint aquelles lluites
que pretenen silenciar i aturar”.
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HABITATGE | PROJECTE COOPERATIU

El govern de Caldes cedeix el dret de superfície
d’un solar municipal per a habitatges cooperatius
Matís Calderí ha estat la cooperativa adjudicatària del concurs públic, assumint la responsabilitat de la promoció,
construcció, conservació i gestió del nou edifici que s’ubicarà al centre del nucli històric del municipi

Ivette Hijano

E

l projecte de construcció d’un habitatge cooperatiu al centre històric de Caldes
de Montbui comença
a prendre forma; un nou projecte
habitacional que, segons l’Ajuntament de Caldes de Montbui pretén
donar sortida a la necessitat d’habitatge accessible en el municipi i,
alhora, promoure un model d’habitatge no especulatiu.
En el Ple ordinari del març, el govern
local va resoldre el concurs d’adjudicació de la cessió d’ús del terreny situat just darrera del consistori -de titularitat municipal- a la cooperativa
d’habitatge Matís Calderí SCCL. Finalitzada la primera etapa d’anàlisi i
adjudicació de la cessió d’ús, l’Ajuntament i la cooperativa Matís -amb el
suport de tres entitats socioculturals
calderines: Apidnep, Cooperativa 70
i El Centre- han signat l’escriptura
pública que permet, a partir d’ara,
iniciar el procés de disseny i construcció del nou edifici. “Som davant
d’un final d’etapa molt important,
que va començar ara fa 11 anys amb
la regidora Pilar Aznar arran de
l’estudi sobre la possibilitat que
aquest solar públic fos cedit a una
cooperativa d’habitatges per desenvolupar un model d’habitatge
no especulatiu, és a dir, a favor de
les persones” explicava Jordi Martín, regidor d’Habitatge, en la presentació del projecte el divendres 10 de
juny. “En l’àmbit municipal -afegia
el regidor- ara comencem una nova
etapa per concretar com serà l’edifici que es construirà en el decurs
de quatre anys i amb una cessió de
gestió de 75 anys prorrogables fins
a un màxim de 15 anys més”.
El solar de titularitat pública respon a un terreny de 541 metres
quadrats, situat a la zona de la
Salut, davant la plaça Onze de Setembre. Segons les normes urbanístiques vigents, i tal com recull
l’escriptura, el terreny permet edificar 1.850 metres quadrats que es
podran destinar a un màxim de 23
habitatges de protecció oficial. “Es
tracta de la cessió d’ús de superfície del solar per a la construcció d’una cooperativa d’habitatge
que serà pionera en el territori,
ja que serà habitatge cooperatiu,
social i, a més, inclusiu” va apuntar Jaume Castells, president de la
cooperativa d’habitatge Matís.
D’altra banda, Marc Congost, vocal
de la junta d’El Centre, Ateneu Democràtic i Progressista, va defensar que la participació de l’entitat

Representats del consistori i la cooperativa Matís en el solar de titularitat pública, situat darrera de l’Ajuntament de Caldes de Montbui, el passat 10 de juny. > I.HIJANO

cultural de Caldes de Montbui respon a “la voluntat d’ajudar a consolidar una nova cultura de fer
habitatge, de sortir del mercat
especulatiu a través del model
cooperatiu i donar sortida a cooperatives que obtinguin la cessió
d’ús, com ha estat aquest cas concret de Matís. Ens hi involucrem
també en la voluntat d’iniciar
nous projectes que ens permetin contribuir en la nova política
d’habitatges accessibles i inclusius, i fer-ho des de la perspectiva de canviar certs rols culturals
els quals estan massa instaurats
en la nostra societat”.
El nou edifici disposarà de la qualificació d’Habitatge de protecció
Oficial (HPO) en règim general de
lloguer, i amb un 25% del total d’habitatges destinats de manera exclusiva a persones amb diversitat funcional acreditada. Anna Montes, vocal
d’habitatge d’APINDEP i secretària
de Matís apuntava que “per a nosaltres, avui estem donant una
passa més en un dels reptes pendents que tenim com a societat i
cooperativa, que és donar accés a
l’habitatge a persones amb grans
necessitats de suport, de discapacitat intel·lectual, i d’un primer
model d’inclusió a Caldes arran
d’un model social específic que
serà diferent d’altres models que
conviuen en la societat”.

QUATRE ANYS PER CONSTRUIR EL BLOC D’HABITATGES
A partir d’ara, l’Ajuntament de
Caldes de Montbui convocarà un
concurs d’arquitectura “per tal
d’escollir el projecte arquitectònic executiu que millor s’adapti a l’entorn i a les necessitats
del nou edifici” expliquen fonts
oficials del consistori. El cost i
la tramitació d’aquest procediment anirà a càrrec de l’Ajuntament “per ajudar a la cooperativa a tirar endavant” afegia Jordi
Martín. Les cooperatives adjudicatàries formaran part del jurat del
concurs d’arquitectura, juntament
amb representants del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i de
l’Ajuntament. L’acord també recull
que el termini establert per l’acabament de les obres i l’obtenció de
la qualificació HPO és de, com a
màxim, 4 anys des de la constitució del dret de superfície.
La promoció, construcció, conservació, gestió i explotació del nou
edifici d’habitatges correspon,
exclusivament, a Matís Calderí,
la cooperativa adjudicatària, que
serà qui n’assumirà tots els costos
i responsabilitats legals. L’acord
estableix també que la cooperativa d’habitatges, en qualitat de titular del dret de superfícies transmès, cedirà els habitatges als socis
i sòcies en règim d’ús. És a dir, en

cedeix la possessió i el dret d’utilització de l’habitatge per a ús habitual i permanent. L’Ivan Villalba és un dels socis de dret d’ús de
la cooperativa Matís i, per tant,
“si tot va bé acabaré vivint en
aquest habitatge” apuntava Villalba qui, atenent que a hores
d’ara encara hi ha habitatges disponibles, aprofitava l’ocasió per a
fer una crida a sumar-se al projecte d’habitatge cooperatiu no especulatiu i socialment inclusiu de
Caldes de Montbui: “El que volem
és que s’apuntin com a socis col·
laboradors o com a socis de dret
d’ús, és a dir, que vulguin realment viure-hi, i així crear des
d’un inici un grup cohesionat,
robust i acabar construint un
projecte durador en el temps”.
Les persones interessades a adherir-s’hi poden adreçar-se a matiscoop@gmail.com.
L’APOSTA LOCAL PER AL DRET
A L’HABITATGE ACCESSIBLE
La cessió d’ús d’un solar de titularitat municipal per a la construcció d’habitatges cooperatius significa un dels darrers projectes que ha
impulsat l’Ajuntament de Caldes en
matèria d’habitatge en els últims
anys, i que fa referència, en la seva
globalitat, a “la resposta pública
a l’accés a l’habitatge” apuntava
Isidre Pineda, alcalde de Caldes de

Montbui. “El projecte s’emmarca
dins de la política d’habitatge de
Caldes, basat a seguir adquirint
habitatges per dret de tanteig, la
construcció d’un nou edifici per
a joves o la creació dels habitatges polivalents” va afegir el regidor d’Habitatge, Jordi Martín.
FINALITZEN LES OBRES DELS
HABITATGES POLIVALENTS
Caldes de Montbui incorpora cinc
nous habitatges al parc d’habitatge
públic local, acabades les obres de
transformació de la Sala Polivalent
del Centre Cívic i Cultural, al carrer Buenos Aires. L’Oficina d’Habitatge i el departament de Serveis
Socials de l’Ajuntament treballen
de manera coordinada per a l’adjudicació dels nous habitatges de
36m2 -adaptats per a una ocupació
d’entre 2 i 3 persones- construïts
en una superfície total de 310 m2.
El projecte també incorpora diferents accions adreçades a l’impuls
de l’eficiència energètica de l’edifici. D’una banda, ha previst la instal·
lació d’un sistema d’energia fotovoltaica a la coberta de l’edifici; i
d’altra banda, s’han augmentat els
aïllaments de coberta, façana i fusteria per reduir la demanda energètica, aportant així un caràcter
més sostenible a la reforma i suposar un estalvi en la despesa energètica general.

ACTUALITAT | 07

calderí / #94

De l’01 al 31 de juliol de 2022

SOLIDARITAT | SIGUEM REFUGI

COOPERACIÓ | UCRAÏNA

Imatge d’un camp sahrauí cedida en el marc de la campanya ‘Siguem Refugi’ del Fons Català de Cooperació. > CEDIDA

La delegació catalana, amb Isidre Pineda, a l’arribada d’Ucraïna. > CEDIDA

Caldes dedica el 20J als refugiats del Sàhara

L’ajuda calderina a la població ucraïnesa

La vila s’ha sumat a la campanya “Siguem refugi” del Fons Català

El març del 2020, Caldes va destinar 10.000 € a la campanya d’ajuda humanitària, gestionada a través del Fons Català, a la població víctima de la
guerra a Ucraïna. “Es va realitzar aquesta aportació amb l’objectiu de
facilitar l’atenció als refugiats que han fugit del conflicte, així com articular la resposta humanitària a les persones víctimes del conflicte”
apunten fonts oficials de l’Ajuntament. L’aportació va emmarcar-se en la
campanya d’emergència de suport i atenció a la població víctima del conflicte armat, que ha impulsat l’organisme que representa la cooperació al
desenvolupament del municipalisme català.
En l’última visita a Ucraïna d’Isidre Pineda en qualitat de president del
Fons Català, l’alcalde va reportar l’estat dels projectes als quals s’ha destinat aportació municipal que, d’entre altres, ha contribuït a la conversió de
centres escolars en punts d’acollida de persones desplaçades dins del mateix país, i també a l’atenció de col·lectius vulnerables desplaçats a la frontera i a Polònia. Aquests projectes ofereixen assistència en les rutes de fugida i la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones desplaçades
a països de primera acollida; assistència humanitària en territori ucraïnès,
i accions de suport a municipis afectats dels països de primera acollida.

Caldes de Montbui s’ha unit a la
campanya de sensibilització “Siguem refugi. Per un món sense
camps”, que va començar el 8 de
juny, emmarcada en el Dia Mundial de les Persones Refugiades
(20 de juny). La iniciativa perseguia la denúncia de la vulneració de drets humans de les persones refugiades als camps, a les
rutes de fugida i a les fronteres,
i apropar a la ciutadania la realitat del procés migratori i de la
vida als camps, així com donar a

conèixer la implicació del municipalisme català en projectes de
cooperació en matèria de refugi.
En el cas del municipi calderí, l’acte de denúncia va focalitzar-se en els camps de refugiats
del Sàhara per la seva vinculació
amb el poble sahrauí a través de
programes locals com “Vacances en pau”, impulsat per Caldes
Solidària i que aquest any es reactiva, i projectes de cooperació
impulsats per l’Ajuntament, com
ara el de manteniment del labo-

ratori de producció local de medicaments genèrics.
En l’acte solidari i de denúncia
que va tenir lloc al pati de l’Espai
Jove El Toc, va presentar-se l’exposició de carrer del camp de refugiats de la zona. Arran de l’assistència de l’alcalde de Caldes,
Isidre Pineda, i altres autoritats
locals, va celebrar-se la lectura
del manifest i una representació
sobre què significa ser una persona refugiada a càrrec de l’actor calderí Ferran Devesa.

08 | ACTUALITAT

calderí / #94

De l’01 al 31 de juliol de 2022

GASTRONOMIA | LLIURAMENT DE PREMIS

Ukiyo Sushi Bar guanya el Premi Via del Pintxo’22

El restaurant Can J s’emporta el premi Pintxo Popular i la cafeteria Gaudim el premi Turístic Caldes de Montbui

te Mexcla’t, durant l’acte . El primer d’aquests fa referència al concurs d’Instagram, en el qual el jurat
va decidir-se per tres guardons: el
sopar per a dues persones al restaurant guanyador de l’edició, cedit a
Toni Gutiérrez; un tast de vins per a
dues persones, atorgat a Mery Puig,
i el lot de productes locals cedit a
Maite Castillo. En paral·lel, l’acte
també va celebrar la resolució del
sorteig de sopars per a dues persones, lots de productes Damm i un
viatge a Donosti, la ciutat que ha
inspirat la Via del Pintxo, d’entre el
total de butlletes vàlides dipositades
per al públic.

Representants de l’Ukiyo Sushi Bar, guanyador del premi Via del Pintxo 2022, amb autoritats locals i membres de l’entitat organitzadora. > I.HIJANO

L

Ivette Hijano
a tarda del dijous 16
de juny, Dia Mundial
de la Tapa, Caldes de
Montbui va celebrar
la resolució dels premis de la 5ª edició de la Via del Pintxo que, enguany, ha tingut lloc del 26
de maig al 3 de juny. La plaça de l’U
d’Octubre va ser l’escenari escollit
per acollir la celebració de la cloenda d’una de les edicions més espera-

des i participatives de l’emblemàtica
festa de la gastronomia calderina.
L’acte va comptar amb una notable
assistència de públic que, tot i l’onada de calor intensa, es mantenia a
l’espera de conèixer els noms dels
establiments gastronòmics guanyadors dels premis que atorga cada
any la Via del Pintxo. En aquesta
ocasió, la iniciativa comptava amb
tres premis destacats d’entre els
restaurants i bars participants. Seguint l’ordre de lliurament durant

la cerimònia, el premi Turístic de
Caldes, cedit per a la regidoria de
Turisme de Caldes de Montbui, enguany ha estat atorgat a Cafeteria
Gaudim, amb el seu ‘Dolce caprese’. Tot seguit, es va fer entrega del
premi Pintxo Popular, el qual deriva de la votació obtinguda de la
suma de les butlletes participants
del públic, que va ser per al restaurant Can J i el seu pintxo ‘Sabor y
texturas’ (establiment que, d’altra
banda, va obtenir el premi Turístic

en la darrera edició). I per últim, el
premi Via del Pintxo 2022 -determinat a partir de les puntuacions d’un
jurat professional- va ser pel restaurant Ukiyo Suhi Bar i el seu ‘Bao’,
qui novament repeteix com a guanyador de l’edició respecte a la Via
del Pintxo del 2019.
A banda del lliurament de premis
als restauradors, “l’entitat i l’Ajuntament de Caldes ens vam comprometre amb altres dos premis”
explicava Carles Martín, de Projec-

19.000 PINTXOS SERVITS
En el decurs de les dues setmanes
de la Via del Pintxo, la 5a edició de
la iniciativa que ja és tan calderina
i consolidada en el territori ha servit fins a 18.870 pintxos d’entre els 13
establiments gastronòmics participants. La xifra absoluta avala la notable quota de participació per part
de la població, local i visitant, que
s’ha sumat a l’activitat d’enguany,
després dels dos anys d’absència a
causa de la pandèmia.
En la darrera edició de l’any 2019
van ser fins a 28 establiments gastronòmics participants que van servir un total de 29.000 pintxos en el
decurs d’un període similar al d’enguany (del 28 de maig a l’1 de juny).
Aleshores, l’organització va valorar
molt positivament l’edició, quan van
sumar-s’hi més establiments respecte a les edicions anteriors i van
servir-se fins a 6.000 pintxos més.

COMERÇ | PI I MARGALL

Èxit en la 1a Fira Vins al Carrer
L’acte, organitzat per La Vallessana Degustació, va comptar amb
l’assistència de més de 500 persones i més de 30 cellers d’arreu
Caldes de Montbui va convertir-se
en la més gran de les vinoteques
mai viscudes al bell mig de la vila, a
l’avinguda Pi i Margall, durant tota la
tarda-vespre del dissabte 11 de juny.
Més de mig miler de persones van
assistir en la 1a edició de la Fira Vins
al Carrer, organitzada per la botiga
especialitzada en vins i licors de Caldes, La Vallesana Degustació.
Al llarg de la jornada, els i les representants dels més de 30 cellers
participants d’arreu van presentar
i explicar molts dels seus millors
productes (entre vins blancs, rosats, negres i escumosos) amb més
de 130 referències diferents. En total
es van destapar més de 350 ampolles que van degustar les persones

assistents a la fira, “i calculem que
en el moment més àlgid de la fira hi
havia més de 800 persones al carrer” apunta Marc Miras, responsable de la Vallesana Degustació.
Sense dubte, “la fira ha superat els
objectius plantejats i ja estem pensant en la pròxima edició” afegeix
l’organitzador de la jornada.
L’ampli assortit de vins es va degustar a partir de la compra d’un tiquet
de 20 euros per persona. L’adquisició del tiquet incloïa una copa Riedel
de regal, la qual era utilitzada pels
tastos de les persones assistents.
D’altra banda, la festa va estar amenitzada amb la música en directe del
calderí Marc Xalabarder i la seva
banda, a més de poder acompanyar

els vins amb les propostes gastronòmiques de les foodtrucks que hi van
ser presents: les hamburgueses Premium de Food ‘n’ Roll i les pizzes al
forn de llenya de PizzaChivi.
ESPECIALISTES EN VINS
I ACTIVITATS RELACIONADES
La Vallesana Degustació realitza activitats durant tot l’any. Dues
vegades al mes es fan tastos i degustacions amb cellers i professionals. “Actualment, estem preparant una sortida a un celler amb
els clients i la intenció és la d’organitzar moltes activitats, perquè
creiem que això dinamitza la nostra activitat i aporta valor a la cultura del vi” apunta Miras.

L’activitat de carrer va omplir l’av. Pi i Margall, la tarda de l’11 de juny. > T. GUTIÉRREZ
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ACTIVITATS DE LLEURE | CALDESTIU

Torna el casal d’estiu d’abans de la pandèmia
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SOLIDARITAT | RECOLLIDA D’ALIMENTS

L’oferta municipal recupera enguany el format sense restriccions
d’aforament, així com les xifres habituals d’adhesió d’infants i joves
Més de 300 infants i joves de Caldes
de Montbui han començat aquesta
setmana les activitats de lleure, lúdiques i esportives que ofereix el
Casal Municipal d’Estiu i del Club
Jove del municipi. El tret de sortida va dur-se a terme aquest dilluns
27 de juny quan els més de 250 infants i adolescents de 3 a 12 anys, i
la cinquantena de joves d’entre 12 i
16 anys van retrobar-se a les instal·
lacions municipals, després de tancar el curs escolar. Aquesta vegada, però, amb el propòsit “de gaudir
d’un estiu diferent i passar-s’ho
d’allò més bé” apuntava la regidora de Joventut, Laia Cuscó.
Més de quaranta monitors i monitores han organitzat una nova edició
d’activitats lúdiques d’estiu on, segons la regidora, “diuen tenir moltes ganes de recuperar el temps
perdut en anteriors edicions”. I és
que enguany la situació dista força
de les dues últimes, permetent un
casal sense restriccions d’aforament
i sense l’ús obligat de les mascaretes. “El fet de tornar a la normalitat amb aquests 250 infants ens
permet viure tot el goig i l’energia dels nens i nenes, i encarem
un nou estiu on tots i totes podran
gaudir del conjunt d’activitats i de
tots els grups junts, a diferència
de les edicions passades quan teníem els grups tancats” apunta la
directora del Casal.
D’altra banda, el context actual ha
permès, a més, la recuperació plena
del nombre de places que eren habituals en l’oferta municipal dels

Persones voluntàries a l’entrada d’un supermercat local, dissabte. > CEDIDA

El Rebost Solidari recapta 5.500 kg
d’aliments aquest cap de setmana
Joves gaudint de les activitats del Casal Municipal d’Estiu del 2019. > AJ.CALDES

anys anteriors a la pandèmia, així
com “recuperar les activitats del
tot” afegeix Cuscó. En aquest sentit, el Casal Municipal d’Estiu -que
centralitza la seva activitat usual a
la zona esportiva Les Cremades i el
pati de l’escola El Farell- ofereix sortides i excursions locals, activitats
aquàtiques, tallers, música i danses
en horari de 9 a 13:30 hores. Per la
seva banda, el Club Jove - que en
aquest cas, s’ubica a l’escola Montbui, a més de la piscina municipal

del CEM Les Cremades- ofereix les
usuals excursions locals, diversos
tallers, activitats esportives i gimcanes, una sortida a un parc aquàtic, a
la platja i a Port Aventura. L’horari
del Club Jove també és de matí, de
9:30 a 14 hores, tot i que varia en
funció de les activitats. Val a dir que
“aquest programa és un complement a la programació de lleure
que fa l’Espai Jove El Toc durant
cada tarda de juliol” matisa de nou
l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

La vila de Caldes de Montbui ha participat en la nova campanya estival de recollida d’aliments, impulsada per al Rebost Solidari, que al
llarg d’aquest cap de setmana ha recaptat 5.500 quilograms d’aliments
i productes d’higiene i neteja.
La iniciativa de caràcter local s’ha dut a terme entre la tarda del divendres 1 de juliol i el matí del dissabte 2 de juliol, des de grans superfícies i establiments comercials, que en aquesta ocasió hi han col·laborat:
Caprabo, Mercadona, Bon Àrea, Dia, Coaliment, Condis i Ametller
Origen, així com alguns dels petits comerços de proximitat com ara
Carme, Tes Cafès i Xocolates, Carnisseria Riu i El Celler.
En la crida a la solidaritat, el Rebost Solidari demanava principalment
sabó de rentar roba (millor líquid), gel de bany, oli, conserva de peix,
tomàquet fregit, llet, arròs, pasta, llegum cuita, sucre i farina. Les entitats col·laboradores -Ajuntament de Caldes de Montbui, Creu Roja,
Càritas, les Esglésies Evangèliques Paraula Viva i George Lawrence,
i el Rotary Club- han agraït la solidaritat ciutadana i la participació
de totes les persones voluntàries.
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TERMALISME | STRIDE4STRIDE

Caldes presenta l’FP de Termlisme a Europa
Representants del termalisme calderí van presentar el cicle d’FP de
Termalisme i Benestar en el marc del projecte europeu Stride4Stride

El grup representant de Caldes, a Noruega, amb motiu del tercer workshop del programa europeu Stride4Stride. > CEDIDA

Dimecres 8 de juny, un grup representant de Caldes va intervenir en el
tercer workshop del programa Stride4Stride que s’està duent a terme
aquests dies a Vestland (Noruega).
El programa respon a una iniciativa
d’àmbit europeu que té per objectiu
crear espais de trobada de referents
en matèria d’educació a Europa, i oferir eines al sector de l’educació per
anticipar necessitats i solucions.
En aquets sentit, Caldes de Montbui
va ser-hi present per tal de presentar i explicar a les persones assistents
el cicle formatiu de grau superior de
Termalisme i Benestar impulsat a la
vila termal, i impartit a l’Institut Manolo Hugué. “La proposta de formació professional calderina s’exposa

com una acció formativa que contacta amb les necessitats del sector turístic i termal del municipi
on s’allotja” afirmava l’Ajuntament
de Caldes de Montbui, qui afegeia que
“la formació també contribueix a la
projecció i el prestigi del territori
al qual s’adreça”. En la intervenció
del grup de Caldes també va fer-se
constar la col·laboració público-privada i la intervenció del sector termal
per garantir l’èxit d’aquesta proposta
formativa, la qual actualment està finalitzant la seva segona edició.
Hi van intervenir la regidora de Turisme i Termalisme, Carme Germà; el
director de l’Institut Manolo Hugué,
Jaume Balart, i el representant de
l’Associació de Balnearis de Cata-

lunya i gerent del Termes Victòria,
Joan Anglí. La col·laboració de la vila
termal va ser impulsada per la Direcció General de Formació Professional
del departament d’Educació.
EL PROJECTE EUROPEU
STRIDE4STRIDE
Stride4Stride és un projecte en el
qual Catalunya participa com a soci.
Aquest pretén respondre a la necessitat dels sistemes d’educació i formació sobre identificar, anticipar i ensenyar les habilitats que puguin ser
necessàries en un futur entorn laboral marcat per la incidència de la
pandèmia, la industrialització 4.0 i el
compromís en els objectius de desenvolupament sostenible.

SALUT | ESTUDI SOBRE LA COVID-19

De l’01 al 31 de juliol de 2022

POLÍTICA | XERRADA

Cap a on volem que avanci Europa?
La regidora d’Europa i Projecció Exterior, Núria Carné, i l’eurodiputat i membre de la CoFoE,
Jordi Solé, van protagonitzar la
xerrada ‘Cap a on volem que
avanci Europa?’ amb el propòsit d’analitzar les conclusions
de la Conferència sobre el Futur
d’Europa (CoFoE). La conversa
va dur-se a terme el dilluns 13
de juny, a través de l’Instagram
Live, des perfil de l’Ajuntament
de Caldes.
La trobada va respondre al compromís que va adquirir el consistori d’aportar visibilitat a la
CoFoE, segons va explicar la regidora; un projecte obert d’àmbit europeu i de participació ciutadana al qual “des del Govern
de Caldes vam animar a la ciutadania calderina a participar-hi” va afegir Carné.
Al llarg d’un any, la ciutadania
de tots els estats membres de la
Unió Europea han tingut l’oportunitat de plantejar i reflexionar sobre diferents àmbits de
treball i temes específics, a través d’un procediment de participació obert del qual, finalment,
n’ha resultat un informe final
amb una cinquantena de propostes amb més de 300 mesures
concretes “per repensar Europa” va apuntar Carné. “L’objectiu de la Conferència sobre el
Futur d’Europa ha estat generar un debat entre la ciutadania i els representants de les
institucions europees per generar unes conclusions a partir de les quals poder avançar
en la reforma de la Unió Europea” explicava l’eurodiputat i
únic representant calderí participant de la Conferència sobre el
Futur d’Europa, Jordi Solé.
Aquest nou procediment, que
dista força del procés habitual,
ha funcionat a través de dos me-

canismes de participació ciutadana. D’una banda, amb la plataforma digital on qualsevol
ciutadà i ciutadana de la Unió
Europea ha pogut plantejar propostes o comentaris en el marc
dels temes establerts. En aquest
punt, Jordi Solé va fer menció a
la proposta ciutadana d’establir
un mecanisme o marc democràtic on poder exercir el dret
a l’autodeterminació dins de la
Unió Europea. “Va ser una de
les propostes que va recollir
més suport popular, però malauradament no va tenir més
recorregut fins a l’informe
final, ja que en un pas posterior, en els grups de treball, no
va obtenir la majoria suficient
per a tirar endavant” apuntava Solé. D’altra banda, el procés
també va funcionar a partir dels
grups de ciutadans (fins a 200
persones provinents dels estats
membres) que van ser escollits a
l’atzar per sumar-se en el debat
sobre el futur d’Europa.
“I ara, la gran pregunta: què
en fem d’aquestes conclusions” va demanar Núria Carné.
Solé va respondre que el Parlament Europeu ja s’hi ha pronunciat: “En la sessió plenària de
la setmana passada es va aprovar demanar al Consell que activi la reforma dels Tractats
a partir d’aquestes conclusions, i això ja és quelcom històric. De fet, en la presentació
de les conclusions, el dia 9 de
maig, totes les institucions es
van comprometre a fer el seguiment de què la Conferència
ha acabat adoptant” continuava Solé.
Núria Carné va recordar a l’audiència que les persones interessades poden consultar les conclusions derivades de la Conferència
en la seva plataforma digital.

Demostren que el CPC dels col·lutoris redueix el SARS-CoV-2 en saliva
Un estudi liderat per la Fundació
Lluita contra les Infeccions junt amb
l’Institut d’Investigació de la Sida IrsiCaixa i la Gerència Territorial Metropolitana Nord de l’Institut Català
de la Salut (ICS), ha demostrat l’activitat viricida en saliva dels glopeigs
bucals amb clorur de cetilpiridini
(CPC) contra el SARS-CoV-2.
Aquesta investigació, realitzada a
partir de mostres de saliva de persones infectades que van ser ateses en
centres d’atenció primària, confirma
la capacitat del CPC per trencar la
membrana del virus. L’estudi ha permès demostrar que els glopeigs bucals amb CPC al 0,07% podrien ser
una eina de prevenció eficaç contra
la infecció causada per les diverses
variants del coronavirus.

”Que un col·lutori amb CPC sigui
capaç de reduir la capacitat d’infecció del SARS-CoV-2 en saliva
és una molt bona notícia, ja que
l’ús d’aquest glopeig bucal podria
reduir la transmissió del virus”,
celebra la Dra. Andrea Alemany,
primera autora de l’estudi. D’altra
banda, la Dra. Núria Prat, directora d’Atenció Primària de la Metropolitana Nord de l’ICS, destaca el
paper de l’atenció primària en investigacions d’aquest tipus: “El fet
de tenir accés directe a un gran
volum de població, així com el
treball conjunt de professionals
de Medicina de Família, Infermeria i Odontologia dels centres
d’atenció primària ha permès realitzar el treball de camp neces-

sari per portar a terme l’estudi”.
En concret, aquest estudi ha comptat amb la participació de professionals de centres d’Atenció Primària
de l’ICS de la Metropolitana Nord de
la zona del Vallès Orirental, com el
CAP Can Pantiquet (Mollet) i el CAP
Vallès Oriental (Granollers).
Un informe recent de l’OMS posa
l’èmfasi en l’importància de la prevenció i cura de la cavitat bucal per
a una bona salut general. “Els resultats d’aquest estudi ens permeten confirmar que la clara relació
entre la cavitat bucal i la COVID19 ja demostrada anteriorment,
pot comportar també una possible via per evitar la seva disseminació”, conclou el Dr. Joan Gispert,
director de I+D+i de DENTAID.

De l’01 al 31 de juliol de 2022

calderí / #94

PUBLICITAT | 11

12 | OPINIÓ / POLÍTICA

calderí / #94

De l’01 al 31 de juliol 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

CUP - Caldes

Reivindiquem
centres educatius
Valorem i protegim sostenibles i eficients
energèticament a
Tot i la repressió,
el patrimoni
Caldes de Montbui! seguim endavant!
calderí

L

a llamborda va
ser un recurs
natural profitós
entre els segles
XIX I XX, quan les
explotacions dels
jaciments de granit fi blau a Caldes
es van multiplicar, fins a comptar
amb 12 pedreres, on van treballar
400 persones. Va ser precisament
durant el mandat passat que es va
impulsar l’exposició «Les pedreres
de Caldes» al Museu Thermalia
(exposició que està tenint un
paper important en la divulgació
de la història i el patrimoni local)
i en aquest mandat ha sigut en
el que s’ha allargat el camí de
foment fins a la carretera d’accés al
farell, afegint a més un gran panel
informatiu per tal que tothom en
conegui la història.
Tothom qui hi passeja, també per
la remodelada Plaça del Lleó i la
Plaça Catalunya o pel remodelat
carrer de Font i Boet, veu com
s’ha millorat l’espai públic. I
no només això, sinó que també
vetllem pel manteniment dels trets
característics i històrics de Caldes,
tallant quan cal i recol·locant les
llambordes per exemple... així,
veient aquestes obres tothom
entén que nosaltres hem tingut i
tindrem cura d’aquest patrimoni.
És a l’AND d’Esquerra Republicana
de Caldes de Montbui millorar
l’espai que és de tots, perquè en
gaudeixi tothom, sigui pràctic,
bonic, accessible, amable,
sostenible i fàcilment identificable
amb la tradició calderina. Ara,
la majoria podem passejar més
fàcilment per aquests carrers i
places, però cal ser conscients
que per les persones que utilitzen
cotxets d’infants, caminadors
o cadires de rodes, ara són
accessibles i abans, directament
no ho eren. Queda molt per fer, sí,
i per això treballem per continuar
millorant la qualitat de vida de les
calderines i dels calderins.
Per tant, nosaltres no ens
quedem immòbils en el passat,
no ens quedem en una Caldes de
principis de segle XX, caminem
endavant amb l’objectiu d’avançar,
tot realçant i/o conservant el
patrimoni que ens identifica. De
fet, des del Govern Municipal,
juntament amb la Diputació de
Barcelona, impulsarem durant
el pròxim any un Pla Especial
de Patrimoni global del nostre
municipi. La finalitat, com el seu
propi nom indica, protegir el nostre
patrimoni tenint en compte que
som part d’un municipi històric
que mira el futur amb optimisme.

L’

emergència climàtica i la crisi
energètica dels
últims mesos,
agreujada per la
guerra d’invasió d’Ucraïna per
part de Rússia amb la conseqüent
pujada de preus energètics, està tenint una forta incidència en l’economia i per extensió en la ciutadania,
fent més necessari que mai accelerar la implantació del nou model
energètic renovable.
Creiem que per fer reatatels plans
d’eficiència energètica i d’instal·
lacions de renovables en edificis
per a autoconsum, l’administració
de la Generalitat i els ens locals han
de ser els exemples i models a seguir per la ciutadania.
Per això, la Generalitat s’ha de
comprometre a ser una administració amb un consum energètic
quasi zero abans de 2030. Actualment tenim a Catalunya 1.131 centres de secundària, 3.941 d’infantil
i/o primària, 187 centres d’educació d’adults, 250 centres d’educació musical, 64 de dansa, 45 centres
d’idiomes, 45 més d’esports i 62 espais educatius més de diferents
disciplines. En total 5.725 edificis
educatius susceptibles de rehabilitar-se energèticament i incorporar energies renovables.
Tant per l’estratègia de promoció
de la fotovoltaica, com per la llarga tradició i conveniència d’incorporar els valors de sostenibilitat
als espais educatius, i aprofitant la
disponibilitat de sostre en els diferents equipaments educatius, considerem que és del tot necessari
impulsar plans i programes d’acció
per implantar la Transició energètica i reduir la despesa energètica.
Per això proposem executar un programa que generalitzi les auditories energètiques a tots els centres
educatius de Catalunya per tenir
la informació sobre els consums, i
proposi mesures d’estalvi i eficiència energètica, incloent-hi la capacitat fotovoltaica en sostre.
Incloure en els pressupostos de la
Generalitat fins al 2030, una partida amb dotació pressupostària suficient per fer convocatòries d’ajuts pels ens locals amb l’objectiu
de fer instal·lacions fotovoltaiques en
els equipaments educatius.
Dissenyar i executar un Pla d’Eficiència Energètica i d’Instal·lacions
Fotovoltaiques per Autoconsum en tots els centres educatius de secundària, finançat parcialment amb els estalvis de la
factura de consum energètic dels
propis centres

E

l 18 d’octubre de
2019 va ser detinguda a Barcelona
la Xènia, veïna de
Caldes, en el marc
de les mobilitzacions de protesta per l’anomenada “sentència del
procés”. Com no podia ser d’altra
manera, el seu ingrés provisional
a presó, en un context de forta repressió arreu del país i centenars
de represaliats, va despertar la indignació i la ràbia al poble, que va
mobilitzar-se per protestar i fer arribar tot el suport a la jove.
L’endemà de la detenció, es va convocar una concentració multitudinària al centre de Caldes, que posteriorment va convertir-se en una
marxa fins arribar a tallar la C-59,
a la sortida del poble. Diverses persones membres de l’assemblea local
de la CUP vam participar-hi, així
com altres entitats i veïns de la vila.
La sorpresa va arribar la tardor de
2021, quan la nostra companya i regidora Marta Barnils va rebre una
resolució per la qual se li imposava
una sanció de 601€, per la comissió
d’una infracció greu recollida per la
Llei Mordassa, consistent en “la desobediència o la resistència a l’autoritat o als seus agents”, així com
“la negativa a identificar-se”. Casualment, cap altre dels participants
en les mobilitzacions al municipi
va ser represaliat per aquests fets.
Fruit del treball conjunt amb els
companys d’Alerta Solidària, l’organització antirepressiva de l’Esquerra Independentista, vam presentar un recurs d’alçada contra la
resolució sancionadora, i tot just fa
uns dies vam rebre la notícia que
el recurs havia estat estimat i, per
tant, la sanció quedava retirada.
Denunciem, una vegada més, la repressió per part dels governs espanyol i català i, especialment, la persecució que pateix qui s’organitza,
tant a l’Esquerra Independentista com al conjunt dels moviments
socials dels Països Catalans. Tanmateix, posem en valor la importància de no permetre que aquesta repressió ens aturi i de seguir
enfortint aquelles lluites que pretenen silenciar i aturar.
La Marta i CUP Caldes, no hem
deixat de sortir als carrers, ni d’organitzar-nos, ni de lluitar. Les multes i la repressió de la Generalitat
autonòmica i l’Estat espanyol no
ens espanten. Seguim endavant!

Junts x Cat - Caldes de Montbui

PPC Caldes de Montbui

Balanç del ple
municipal de Juny

Feliç any 2022

A

l darrer ple es van
aprovar una sèrie
de punts que voldríem exposar.
Primer de tot, voldríem parlar del comptes de GMSSA.
L’empresa pública de serveis municipals, que a 2021 té uns actius
de 3,1M €, tanca l’exercici amb un
superàvit de 218.759,17€. Tot i que
aquesta xifra és positiva, ens sorprèn ja que els beneficis d’una empresa pública haurien de tendir
a 0, pel que es pot pensar en una
mala previsió/execució del pressupost. Però el que ens preocupa és
el deute existent (1.022.169,96€) i
que, malgrat els beneficis, el deute
a llarg termini puja lleugerament
(>4.4%). Aquest deute se suma al
del consistori per l’any 2021 (11,3M€
- 67% a 2022). Nosaltres entenem
el deute com una eina per avançar
projectes d’envergadura que d’altra
manera no es podrien fer. Ara bé, la
seva cronificació al 65-70% (el límit
legal és del 75%) redueix el pressupost (alts interessos) i impossibilita utilitzar-lo com a eina ja que
no hi ha marge. Per tant, estem davant d’una política econòmica que
no compartim.
Un altre punt important va ser una
modificació de crèdit que reassigna els diners destinats a la nova coberta de la pista de l’Institut Manolo Hugué a compensar el sobrecost
d’obra de Les Cases dels Mestres.
En el seu moment vam considerar
aquesta obra com a positiva ja que
disposaríem de més espai cobert
pels esports que es practiquen al
municipi i és una pena que es desestimi el projecte. Esperem que es
pugui dur a terme en breu.
D’altra banda, ens adherim a una
moció del PSC sobre la transició
energètica als centres educatius
que insta a la Generalitat a avançar cap a l’eficiència energètica. En
aquest cas, proposem també que es
promoguin polítiques municipals
per pal·liar les onades de calor de
Maig i Juny a les nostres escoles
(tot i no ser competència de l’Ajuntament) per reduir les altes temperatures de les aules que impossibiliten una educació de qualitat.
Finalment ens abstenim a una
moció de la CUP amb l’objectiu de
declarar la llamborda com un bé
cultural d’interès local. Les llambordes son un tret diferencial molt
rellevant de Caldes però aquesta
protecció no ha de restringir les
necessàries millores d’accessibilitat. Ens emplacem a treballar-la
conjuntament.

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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Incendis forestals: causes i impacte

LAIA CORNELLAS
BIÒLOGA

Valor de viure i
valor d’acollir
> Jaume Baigual i Rusiñol
La vida s’escapa, la vida camina,
un flux abundant del pensament
incendia el descarnat realisme.
Viure, lliure, a qualsevol continent.
Desitjos que xerriquen i mutilant,
denegen, enfonsen i ofeguen.
No es pot viure, tan sols per haver nascut,
la vida passa, la vida es consumeix.
Un desig embrionari d’orientar la vida
rebutja el punxó dolorós de l’enveja,
la gestació de la cobdícia roba la vida.
La llegítima de viure a la vida pertoca.
L’ànima agònica i cansada de sacrilegis
viu submergida en un mar profund,
on les ones de cristall l’acaronen i envolten
fan oblidar el gran infinit, immens univers.
La felicitat, valor de viure que ens pertany,
un gest de lluita per la nostra supervivència,
s’ha d’enfrontar la vida, el sentit de viure,
les contrarietats, les ombres, els entrebancs,
covardies, quimeres febrils i melancòliques.
S’ha d’aprofitar la sort d’haver nascut
i si caiem, ens hem de tornar a incorporar,
enfrontar el descarnat realisme agressiu.
L’esperança, la il·lusió, un llibre, un poema
ens pot ajudar per tornar-nos aixecar.
Escric perquè estimo la vida, visc la vida,
la paraula encén la llum de la intel·ligència,
hem de lluitar per la vida i estimar-la,
sense discriminar el color de pell.
Si ens extraviem en el laberint del camí,
entre el mal i el bé, no es pot dubtar,
hem de sortir de la caverna i tornar-lo a cercar
i sobretot, abans de rebre, primer donar.
Una abraçada acollidora mai s’escatima
a qui eixut d’amor busca l’estima,
i esfereït pel precipici s’estimba
fugin del nadiu lloc i tràgic record,
per emigrar a una vida més digna.

El protagonista biologic de l’últim mes no
ha sigut ni la pandemia del COVID ni tampoc els recents casos en augment de la verola de mico, que exposavem en la passada
edició d’aquest mateix diari. Ara, el focus
recau sobre els continuats incendis foresta Is. 1 és que la temporada d’incendis ha
començat oficialment.
Estem davant d’un canvi historie i sense
precedents en el regim d’incendis, el qual
es relaciona amb els efectes del canvi climatic. L’augment de les onades de calor
i la sequera hídrica, esdeveniments cada
vegada més habituals degut al calentament global, són dos factors clau en la incidencia d’aquests focs devastadors, dones
quan es presenten conjuntament formen
un clima d’aridesa optima pel desenvolupament d’incendis.
Coneixer !’impacte deis incendis forestals és vital per adoptar accions preventives i correctives, i és que més enlla de

La repressió contra
l’independentisme
no s’ha acabat
> Grup d’Entitats Independentistes de Caldes de Montbui
Molts ciutadans i ciutadanes segueixen pendents de processos
judicials que els afecten econòmicament i emocionalment. És el
dia a dia d’una estratègia repressiva que té com a objectiu anul·
lar la capacitat de mobilització.
Al llarg dels darrers anys hem assistit a la resposta repressiva de
l’Estat espanyol contra el moviment de reivindicació de l’autodeterminació per a Catalunya.
Les víctimes d’aquesta repressió
són moltes, i les volem tenir pressents totes. Hi ha hagut noms mediàtics que han ocupat les primeres planes: els presos, els exiliats,
el president Torra, els membres
de la Mesa del Parlament i altres
noms significats. Però al costat d’aquests casos n’hi ha molts
d’altres que han quedat eclipsats
i oblidats: persones que s’han implicat en la reivindicació i que han
estat encausades per desordres
públics, atemptat contra l’autoritat, terrorisme… Són ciutadans i
ciutadanes com nosaltres; és més:
podríem ser nosaltres
Alguns casos van tenir un seguiment exhaustiu, com el de Tamara Carrasco (acusada de terrorisme i a qui es va impedir sortir
del seu poble durant un any, i després absolta) o el d’Adrià Carrasco
(cas que va ser arxivat). Però hi ha
molts altres processos que encara
duren i no se’n parla. Des del Grup
d’Entitats Independentistes de Caldes recordem que aquestes persones segueixen atrapades en processos judicials i els donem suport.
Els encausats han hagut d’entomar les conseqüències de la re-

la destrucció del paisatge, les conseqüencies són devastadores. Els incendis forestals produeixen greus danys ambientals
per la destrucció de la vegetació, la mort

En el marc actual
d’emergencia climatica és
necessaria la implicació de
tata la població
i fugida d’animals, la perdua de sol fertil i
la disminució i alteració de la biodiversitat biologica, dones la repoblació d’un indret previament incendiat cursa amb la
desaparició d’especies natives i la proliferació d’especies invasores (organismes que

pressió, amb el que això comporta en els aspectes personal,
econòmic, laboral¬, emocional¬¬… Sovint han manifestat
que se sentien oblidats pels mateixos polítics que els van demanar de mobilitzar-se. Veuen com
la Generalitat de Catalunya és
part de l’acusació en moltes causes. Han necessitat i necessiten
col·laboració econòmica per assumir les despeses de la defensa jurídica. Es van implicar en una lluita col·lectiva que ha fet estralls en
la seva vida. Cal que els demostrem que també entomem solidàriament la repressió.
Al Vallès Oriental els represaliats
s’estan intentant organitzar per
anar tots units i fer accions comunes. Esperem que aquesta iniciativa tiri endavant i aconsegueixi
el suport social que mereix.
En aquestes línies no podem esmentar tots els casos de veïns i
veïnes de la comarca que es troben en aquesta situació, però si
més no volem deixar constància
d’alguns casos de la comarca.
A Caldes tenim present especialment el cas de la Xènia, veïna del
poble que va passar 13 dies a la
presó el 2019, després d’una manifestació a Barcelona per protestar contra la sentència al judici
del procés. La van tancar acusada de desordres públics, atemptat
contra l’autoritat i danys. Després
Fiscalia només va mantenir l’acusació de desordres públics. La
Xènia ha explicat com va haver de
fugir d’una càrrega policial després que ella era a la zona d’Urquinaona per manifestar-se pacíficament. Fugint de la càrrega va
caure i va ser detinguda. Ha explicat la por que va passar al furgó,
envoltada d’agents, quan un d’ells
li deia a un altre: “¡Mátala, mátala!”. Ha denunciat que van acusar-la amb proves falses, ja que
ella no portava a la motxilla els
objectes que els policies afirma-

s’introdueixen a un territori que no forma
part de la seva distribució natural). A més,
aquests incendis augmenten els nivells de
C02 atmosferic, contribuint a l’augment
de la temperatura global i a l’efecte hivernacle, agreujant d’aquesta manera la situació d’extrema aridesa que propicia l’augment en la incidencia d’incendis. Es tracta,
dones, d’un cicle de retroalimentació positiva: a mesura que augmenten les temperatures, també ho fa el risc d’incendi, i els
incendis provoquen que la temperatura segueixi en augment.
Si bé fa anys que aquesta situació preocupa
als experts en medi ambient, és en el marc
actual d’emergencia climatica en que és necessaria la implicació de tata la població,
des deis més elevats carrecs polítics fins a
l’actuació personal i individual de la ciutadania. És vital que, com a societat, agafem
consciencia i intentem trencar el cercle viciós en el que ens trobem immersos.

ven haver-hi trobat. Això era l’octubre del 2019, i la Xènia té el judici el desembre del 2025. Més de
cinc anys de la seva vida hipotecats per l’angoixa i el laberint judicial derivat d’aquella detenció.
Seguiu el Grup de Suport Xènia
Absolució a Telegram: https://t.
me/s/xeniacaldes
Fa poc vam rebre la noticia de
l’absolució del Brian, de Mollet.
Una bona notícia que no ens fa
oblidar els més de tres anys que
el Brian ha viscut pendent dels
processos judicials. Qui el rescabalarà d’aquest patiment? Li demanaven sis anys i mig de presó
per una puntada de peu a un
mosso d’esquadra en les protestes pel consell de ministres celebrat a Barcelona el 2018, agressió
que de seguida es va veure que
havia comés una noia no identificada, i no el Brian. Però la Fiscalia va mantenir l’acusació. Van
detenir el Brian arran de la protesta de Tsunami al Camp Nou el
2019, i té una condemna d’un any
i mig de presó acusat d’atemptat
contra l’autoritat aquell dia, condemna contra la qual ha presentat
recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Per
a més informació, vegeu aquesta
nota a la pàgina d’Alerta Solidària: https://alerta.cat/de-sis-anysi-mig-de-preso-a-ni-un-sol-dia-enbrian-absolt/
Un altre cas que hem seguit de
prop és el de l’Ernest, de Santa
Eulàlia de Ronçana. Va ser acusat
d’atemptat contra agents de l’autoritat i lesions en el marc del desallotjament de l’acampada que es va
fer a la plaça Universitat de Barcelona el novembre de 2019 com a
protesta postsentència. L’Ernest
va ser condemnat, tot i que no va
haver d’entrar a presó. Però li van
imposar una multa i li quedarien antecedents. Ha presentat un
recurs en contra de la sentència.
Des d’Alerta Solidària van decla-

rar que el judici de l’Ernest mai no
s’hauria d’haver fet. Té un segon
cas obert per una identificació als
talls de la Meridiana.
Més succintament, fem esment
d’alguns altres casos propers:
- La Berta, una noia de Moià encausada per les mobilitzacions
per l’1 d’Octubre del 2018 a Girona. Pertany al grup @21raons:
https://21raons.cat/
- Entre els activistes del grup
que s’ha anomenat “els 9 de Lledoners” hi ha tres veïns de Sabadell i un de Cerdanyola del
Vallès. Els 9 de Lledoners es van
concentrar als voltants de la
presó de Lledoners el dia 1 de febrer del 2019 per protestar pel
trasllat dels líders polítics independentistes a Madrid. La Fiscalia els va acusar d’atemptar “contra la pau pública”.
- Diverses persones de Mollet,
Sant Fost i Sabadell vinculades
als CDR van ser detingudes el 23
de setembre del 2019 acusades de
terrorisme, en el que es va anomenaar “operació Judes”. Set d’ells
els van portar a la presó de Soto
del Real; van haver de passar prop
de quatre mesos perquè tots ells,
progressivament, poguessin tornar a casa. Gairebé tres anys després encara estan pendents de
data de judici.
- L’Álvaro i el David, de Parets,
van ser arrestats en les protestes de l’octubre del 2019 contra
la sentència del judici del procés.
Van estar empresonats 17 dies.
- Un grup de 46 persones del Vallès Oriental van ser encausades
per un tall a la C-17 a l’altura de
l’Ametlla, l’octubre del 2019 en el
context de les protestes postsentència. El febrer passat es van coordinar amb el nom Grup de Suport 15-O per respondre com a
col·lectiu a la repressió.
>Podeu llegir l’article sencer a
www.calderi.cat
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J. SERRA

FIGURES I
GINYS DE
L’ESCALDÀRIUM
Tabals

Bruixes

Diables

Esbirros

Llucifer

Coneixes l’Escaldàrium?
La vila recupera enguany el format de la Festa del Foc i de l’Aigua que tothom coneix i espera, des de la plaça de la
Font del Lleó, els dies 8 i 9 de juliol. Tanmateix, ho sabeu tot sobre la festa més singular de Caldes?
Caldes tornarà a tremolar al ressò
dels tambors els dies 8 i 9 de juliol.
Mentre s’aproxima la data, l’emoció va en augment després de cada
assaig. Des de fa dos mesos que les
entitats participants, especialment
Ball de Diables de Caldes de Montbui -impulsora i responsable de les
danses de foc-, preparen amb rigor
l’edició que significa l’esperat retorn a la plaça, a més de presentar
diverses novetats “com les noves
màscares de les bruixes, el Templàrium i la programació musical al parc de Can Rius” apunta
Pep Busquets, regidor d’Escaldàrium. També enguany l’organització ha estrenat nou web on s’explica l’ordre de cada dansa, el rol
de les figures que hi apareixen i
els consells de seguretat imprescindibles per fer de l’Escaldàrium
una festa segura per a tothom. “És
molt important que el públic conegui l’evolució de les danses, que
respecti a les persones que hi actuen i que no toquin els artefactes pirotècnics” afegeix Busquets.
La cap de colla de Ball de Diables,
Berta Mayol, reconeix que prop de
la meitat del públic que se situa al

centre de la plaça no coneix l’ordre
i evolució de les danses, “i això és
un problema”, atenent la previsió
de gran assistència i les possibles
ganes desbordants de fer festa enguany: “Cal tenir present que no
només es tracta de saltar i ballar sota les espurnes de foc i les
tempestes d’aigua, sinó que cada
dansa de foc compta amb la seva
pròpia coreografia, amb uns elements pirotècnics determinats i
l’aparició de personatges en uns
temps concrets” explica Mayol, tot
afegint que “és important que el
públic en sigui coneixedor per tal
que tot funcioni amb normalitat”.
LA HISTÒRIA D’UNA FESTA
QUE JA ÉS LLEGENDÀRIA
Amb més de 25 anys d’història i de
llarga consolidació en el territori,
la Festa del Foc i de l’Aigua significa la forma definitiva que va adquirir l’anterior Festa Romana que se
celebrava al municipi, amb motiu
d’evocar els orígens de la vila. Amb
una primera edició l’any 1994, el
concepte inicial va anar agafant
cos, música i forma fins a l’adop-

ció del model actual, l’Escaldàrium
tal com el coneixem. “Els primers
anys només érem pocs centenars
de persones a la plaça i la festa
era senzilla, en un estat de prototip i sense massa dispositiu” explica Ramón Solé, cofundador del
Ball de Diables i autor de la música
de l’Escaldàrium. “Va ser cap als
anys 2009 i 2010 que la festa va
agafar volada, i ara és un veritable orgull veure en què s’ha convertit l’Escaldàrium” diu Solé,
atorgant el mèrit “a la passió que
s’hi aboca; a la qualitat professional de totes les persones que
hi treballem de manera voluntària, per amor a la festa i al nostre poble”.
EL FOC, L’AIGUA I LA MÚSICA:
LES TRES PECES CABDALS
L’Escaldàrium significa una trepidant hora d’espectacle compost
per nou danses, sis de foc i tres
d’aigua, que succeeixen alternades.
En les de foc, la gent balla i salta
sota les espurnes dels diables,
que en cada dansa utilitzen diversos muntatges pirotècnics; i en les

danses d’aigua, els participants ballen sota el raig de grans mànegues
“sense requerir una coreografia
concreta” apunta Jordi Soler, cap
del parc de Bombers Voluntaris de
Caldes de Montbui.
Abans i després de cada dansa d’aigua, els tabalers dels diables fan retronar els seus instruments per tota
la plaça. “Tenen una funció clau
anunciant l’inici i l’acabament de
l’aigua i permetent al públic decidir entrar o sortir de la plaça per
gaudir (o no) de la dansa que succeeix” afegeix Berta Mayol.
Una altra de les peces imprescindibles és, sense dubte, la música interpretada en directe per
una orquestra de músics locals.
“La música de l’Escaldàrium és
un element més sense el qual
no s’entendria la festa” explica
Ramón Solé, músic i autor de les
peces musicals de l’Escaldàrium.
Tanmateix, i arran de la naturalesa
més intrínseca que li és diferenciadora, val a dir que “la música juga
un paper clau en l’espectacle, que
és el de relligar tota l’acció que té
lloc a la plaça, a més de tenir la
capacitat de crear vincles i gene-

rar que la gent s’impliqui emocionalment amb la festa”.
UNA FESTA MÚLTIPLE I OBERTA A LA CULTURA POPULAR
“L’Escaldàrium és inconcebible
sense les entitats” apunta Pep
Busquets. Complementant i afegint valor a la festa, entitats i colles de cultura popular nodreixen
una programació cada any més diversa. N’és un exemple l’especial
protagonisme que ha adquirit amb
els anys la representació teatral del
Judici i l’Execució de les Bruixes.
La performance mostra el procés
judicial contra tretze dones acusades de bruixeria, i des de l’any 2020
que l’Associació La Forca s’encarrega de dur-lo a terme d’una manera
més pensada i elaborada. “En un
inici, el Judici era un acte lligat a
la colla infantil de Ball de Diables,
però amb els anys hem necessitat
reconvertir l’espectacle en un acte
que expliqui el feminicidi que es va
cometre amb aquestes dones, recuperar la seva memòria i dignificar-les” explica Laura Ugarte,
membre de l’Associació La Forca.
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CONSELLS DE SEGURETAT

PER LA SEGURETAT DE TOTHOM

Vesteix amb ROBA DE
COTÓ, MÀNIGUES I PANTALÓ LLARG, I CALÇAT
TANCAT. No està permès
treure’s la samarreta

EVITA TEIXITS SINTÈTICS I PROTEGEIX-TE
EL CAP.

PROTEGEIX-TE ULLS
I OÏDES.

PROTEGEIX ELS
TEUS DISPOSITIUS
ELECTRÒNICS.

PUNTS D’ASSISTÈNCIA
SANITÀRIA en cas de
cremades o lesions.

Diablessa

Portaestendard

Harpies

Godra

Hidra

CONEIX LES NOU DANSES
DE L’ESCALDÀRIUM
TERMALIOT
A mitja nit apareixen les

bruixes, que s’apropen a la Font
del Lleó atretes per un instint.
Amb bosses de foc i ajudades
pels Esbirros, s’obren pas fins a
reunir-se al centre de la plaça.
Com participar: Cal deixar pas i
obrir espai al centre de la plaça.

SALT DE LES BRUIXES

La música s’anima i les bruixes
giravolten les bosses de foc.
S’encén la plaça amb pirotècnia
estàtica. S’acosta la invocació de
Llucifer i Diablessa, i es reuneixen
a la plaça amb les bruixes.
Com participar: Es pot ballar
sota el foc sense entorpir
ni agafar les figures.

PRIMERA TEMPESTA

És el torn de les forces celestials
amb la Primera Tempesta, una
pluja fina però insistent.
Com participar:
Dansa lliure al centre de la plaça.

INVOCACIÓ

Sonen els tabals que anuncien
el retorn de l’Infern. Apareix

ABANS DE COMENÇAR LA
FESTA, tingues localitzades
les sortides d’evacuació.
OBRE PAS SEMPRE A
L’ORGANITZACIÓ i segueix
les seves instruccions.
VÉS AMB GRUPS PETITS
per facilitar la mobilitat.
NO ENTRIS AMB OBJECTES
VOLUMINOSOS com
motxilles, bicicletes, cotxets
o patinets (estan prohibits!).
NO ENTRIS VIDRE A LA
PLAÇA (està prohibit!) ni
portis objectes contundents
com llaunes o ampolles.
NO TOQUIS ELS ARTEFACTES
PIROTÈCNICS NI ELS ACTORS
QUE ELS DUEN, podrien caure
amb pirotècnia encesa!
NO ESTÀ PERMÈS PORTAR
PRODUCTES PIROTÈCNICS
PARTICULARS.

Paraigües o Ceptre de Foc

Pal·li

un gran Pal·li de foc que es
dirigeix al centre de la plaça.
Com participar: Cal deixar
pas fins que el Pal·li se situi
al centre de la plaça. Amb la
música, s’hi podrà passar
per l’interior en direcció
ascendent, i retornar a l’inici
per la part exterior. Atenció
a la quantitat de foc!

gran Ceptre de foc en forma
de paraigües cap al centre
de la plaça, on l’envolten i
giren en sentit contrari a
les agulles del rellotge.

EL BRAM DE LA QUIMERA

Després de la processó d’Invocació, s’obre pas a la Godra,
bèstia alliberada per les Forces
del mal. Es dirigeix al centre
per saludar Llucifer i Diablessa
que li atorguen el foc.
Com participar: Cal obrir pas
des del passatge de la Godra.
No es pot travessar el perímetre
marcat pels Diables. En acabar
el ball, cal tornar a obrir pas.

SEGONA TEMPESTA

Pluja torrencial encara més
violenta que la primera.
Apareixen les Harpies.
Com participar: Dansa lliure
al centre de la plaça. El so
dels tabals donarà temps
d’apartar-se de l’espai de ball.

CEPTRE DE FOC

L’Infern mai es rendeix. Els
Esbirros, les Bruixes i els
Diables acompanyen un

Com participar:
Cal deixar espai i tota la
plaça és convidada a girar
en el mateix sentit. Atenció
amb la quantitat de foc!

TERCERA TEMPESTA

Nova tempesta de potència
mai vista. A les Harpies se’ls
afegeix l’Hidra, una bèstia que
llança aigua des de les alçades.
Com participar:
Dansa lliure al centre de
la plaça. El so dels tabals
donarà temps d’apartar-se
de l’espai de ball.

ORGIA D’AIGUA I FOC

Acaba la batalla sense
vencedors ni vençuts. El
poble celebra que ha nascut
l’aigua termal. Els Diables,
Bruixes i Esbirros sortiran
des de diferents punts de
la plaça per acabar la festa
amb una gran carretillada,
acompanyada d’una fina pluja.
Com participar: No interferiu
en el pas de Diables, Esbirros
i Bruixes. No us acosteu
als foguers ni als saquers.
Atenció que hi ha foc i aigua!
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Jo Jet i Maria Ribot visiten El Centre
El duet manresà presentarà aquest diumenge (19 h - Cafè del Centre) la seva proposta musical de pop independent,
i posaran paraules al sentir del dia a dia. La seva proposta té personalitat pròpia, estètica artística i un missatge
conscient per ser escoltada i sentida a guitarra i a dues veus. Una mirada sobre el llegat emocional que deixa el
pas de les generacions sobre les persones, els llocs i la societat, simbolitzat en el record d’infantesa. Amb la poesia
com a eix principal del seu tarannà lletrístic, la formació ha irromput en l’imaginari sensible de tot oient des del seu
primer llegat, Viatges i flors (autoeditat, 2014), fins el darrer, Sant Llorenç, (U98, 2020). La formació s’encamina
aquesta vegada cap a una direcció desconeguda, independent, directa, un pèl més urbana i ambiguament trivial.

TRADICIONS | FESTA CALDERINA

Per fi l’Escaldàrium envaeix de
nou la plaça de la Font del Lleó
La gran Festa del Foc i l’Aigua recuperarà l’escenari principal el 9 de juliol precedit d’un extens programa d’activitats
Mireia Clapers

tivitats que complementen la festa amb propostes gastronòmiques, populars i musicals.
Aquest divendres dia 8 de juliol, a les 23 h
ores, arriba un dels actes previs més esperats, la representació d’”El Judici. Si en pengen una, ens pengen a totes”, on l’Associació
La Forca, Niu d’expressió i acció feminista,
representarà els fets històrics que van passar a Caldes de Montbui entre el 1619 i el
1620; una performance que mostra el procés judicial contra tretze dones acusades
de bruixeria que combina història i ficció.
Per dissabte dia 9, el dia gran de la festa,
hi ha programades diverses activitats al
llarg del dia, des de la tradicional festa de
l’escuma, una representació de cultura popular amb els Gegants, Castellers i Bastoners de Caldes i actuacions musicals.
A les 00 h, l’hora de les bruixes, serà el moment de l’inici de la Festa del Foc i l’Aigua,
l’Escaldàrium, on la gent podrà tornar a vibrar amb les danses de foc i aigua amb el
ritme trepidant de la música en directe composta expressament per la festa. Caldes ja
fa uns dies que viu l’ambient d’Escaldàrium
als carrers, que des de fa ja més de 25 anys
s’ha consolidat com a referent en el panorama cultural del país.

U

na de les cites ineludibles per
a tots els calderins i calderines és el segon cap de setmana de juliol, aquesta data està
bloquejada a la majoria de calendaris calderins per poder satisfer les
ganes de festa amb la gran festa calderina, l’Escaldàrium. Després de tres anys de
no poder-la viure en plenitud, sigui per les
obres a la plaça, la pandèmia i les seves restriccions sanitàries, ara sí, podem confirmar que el dissabte 9 de juliol, la plaça de
la Font del Lleó rebrà la celebració única
on el foc, l’aigua i la música en directe narren la llegenda de l’origen de l’aigua termal.
Enguany, els responsables principals tornen a ser les tres entitats calderines: el Ball
de Diables, l’Associació La Forca i Bombers
Voluntaris de Caldes de Montbui que juntament amb la regidoria de l’Escaldàrium,
encapçalada pel regidor Pep Busquets, van
presentar un programa d’actes i activitats
que s’allarguen de l’1 al 9 de juliol. El tret de
sortida de l’Escaldàrium va començar el passat divendres dia 1 amb la inauguració de la
Botiga de l’Escaldàrium a la Sala Delger on
s’hi poden trobar diferents articles de marxandatge de l’Escaldàrium, com samarretes, gots, clauers o elements de protecció de
foc, entre d’altres. A la mateixa Sala Delger
també s’hi pot veure una exposició fotogràfica sobre l’Escaldàrium 2019 amb fotografies seleccionades dels fotògrafs acreditats
en aquella edició i que no s’havien pogut exposar fins ara. També es va inaugurar l’exposició fotogràfica “Buixes i dones” realitzada per Enric Manonelles, un recull d’imatges
recollides des de l’any 2016 fins al 2019.
Com a novetats destacades d’aquest
2022, el dissabte dia 2 de juliol es va celebrar
per primera vegada el Templàrium, un espectacle de foc i aigua pensada per a infants
i joves perquè poguessin viure des de dins un
petit tast dels elements centrals de la festa.
El mateix dia també es va poder gaudir, amb
èxit de públic, el Concertàrium, l’evolució de
l’Escaldàrium de cambra que ja s’ha consolidat, on s’explica la llegenda d’aquesta festa
amb textos dramatitzats i música en directe.
Aquest any el Parc de Can Rius també prendrà protagonisme, ja que acollirà diferents ac-

L’exposició “Lo negoci de les
bruixes. El procés de Caldes
1619-1621” present a la celebració de l’Escaldàrium

El Templàrium i el Concertàrium primers actes amb molt èxit de l’Escaldàrium 2022. > Q. DESQUENS

El Museu Thermalia s’afegeix al programa de
l’Escaldàrium 2022 amb aquesta exposició que
es podrà veure del 2 al 12 de juliol als tòtems
instal·lats al centre històric de la vila. La mostra
urbana és una evolució de l’exposició que el
museu va presentar l’any 2019, també coincidint
amb la festa del foc i de l’aigua, comissariada
per Cooltur i amb la col·laboració del Ball de
Diables i la comissió Escaldàrium. El projecte
és un recordatori i un acte de denúncia sobre
la història i els noms de les desenes de dones
que van morir o van ser torturades acusades de
bruixeria i heretgia, al segle XVII.

De l’01 al 31 de juliol de 2022

VEÏNATGE | LA BOLERA

Tradicions i cultura popular a la
festa del barri de La Bolera
El barri calderí recupera la
seva festa veïnal després
de l’aturada de dos anys
per la pandèmia

L’Associació de Veïns del barri de la Bolera va
celebrar el passat cap de setmana una festa
popular amb una varietat d’actes programats
amb l’assistència de més d’un centenar de
persones. Els actes van començar el dissabte
dia 2 a la tarda amb una actuació castellera
a la plaça Moreu protagonitzada pels Escaldats que van estar acompanyats per la colla
dels Castellers de Cornellà, els Marganers de
Guissona i els Castellers de Mollet del Vallès.
Al vespre, els veïns van organitzar sopars populars als carrers del barri i ja de nit, el grup
de versions Mi Calle va oferir un concert de
pop-rock dels anys vuitanta que van fer ballar a tots els assistents a la plaça Moreu.
El diumenge al matí es va poder gaudir d’una
cercavila de cultura popular representada
per les entitats calderines amb sortida a la
plaça Moreu i que va finalitzar al Parc de
Romà Martí. A mig matí, els infants es van
distreure amb les diferents activitats i tallers
de manualitats i van poder agafar forces amb
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la coca, els xurros i la xocolata que oferia l’organització. La plaça Romà Martí va ser l’epicentre on els Bastoners de Caldes, la Colla Gegantera, els Castellers i el Ball de Diables de la
vila van oferir un tastet de la tradició i cultura popular tan arrelada al municipi. Per acabar la festa popular del barri de La Bolera els
més menuts van poder gaudir d’un l’espectacle infantil protagonitzat per Xavi Moreno que
va arrencar rialles de tot el públic assistent.

DIADA | ESCALDATS

Trobada de Colles
Castelleres a Caldes
El diumenge 12 de juny es va celebrar
a Caldes de Montbui la Trobada de Colles Castelleres del Vallès Oriental, a més
del 25è aniversari dels Bastoners de Caldes de Montbui. Els castellers i els bastoners de la vila termal van organitzar
per aquesta ocasió un doble acte “per
tal d’organitzar una jornada ben lluïda i on van haver-hi activitats durant
tot el dia a la nostra vila” apunten els
Escaldats, una de les entitats organitzadores de la jornada.
La festa de cultura popular va donar el
tret de sortida a les 10:30 hores a l’avinguda Pi i Margall, just passat el semàfor
de la cruïlla, amb una cercavila bastonera. “Hi van participar els membres
actuals de l’entitat acompanyats per a
exmembres que han passat per la colla
durant aquests 25 anys” diuen des de
la colla calderina. La cercavila també va
estar acompanyada de l’actuació de quatre colles castelleres de la comarca: els
Xics de Granollers, els Castellers de Mollet, els Manyacs de Parets i els Castellers de Caldes. “S’hi van exhibir balls
de bastons i en alguns trams del recorregut, les colles també van alçar pilars
de 4” afegeixen els Escaldats.
Més tard, va arribar a la plaça de l’Església on s’hi van fer els lluïments finals i, tot
seguit, les colles castelleres van iniciar-

les seves corresponents actuacions amb tres
rondes de castells i pilars de sortida.
En acabat, totes les colles participants van ser
convidades a un dinar de germanor al pati del
local dels Escaldats de Caldes de Montbui i
també van haver-hi concerts a càrrec de Ron
& Papas i música DJ fins al vespre.
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CORPUS 2022 | CALDESFLOR

Tradició i art durant la festa de les flors
Durant el cap de setmana del 17 al
19 de juny es va celebrar la festa de
les flors i les catifes florals a la vila
calderina. Per celebrar el Corpus,
l’edició d’aquest any, ja sense restriccions sanitàries, Acció Cívica
Calderina va preparar un programa
d’actes i activitats que es van iniciar
el dijous dia 16 amb el 13è Concurs
d’aparadorisme i decoració interior, Comerçflor, amb la col·laboració
de l’UCIC i dels botiguers del nucli
antic. El divendres dia 17 a la tarda
es va fer la recollida de roses del 19è
concurs popular de roses de jardí i
dels rams de flors i fulles de bosc
que els concursants van portar al
Casino per tal que el jurat, presidit
per la Sra. Rosa Garriga, presidenta de la Fundació AGI, deliberés i es
decidissin els guanyadors. Seguidament, es va inaugurar la 22a Mostra Floral on es va poder fer el recorregut per poder veure la bellesa
de les creacions exposades al nucli
antic de la vila i la decoració de l’ou
com balla exposat a les Termes Romanes. El recorregut va finalitzar
al Casino on es va procedir a fer
l’entrega de premis del Concurs
de roses de jardí i rams de flors del
bosc. La jornada del dissabte es va
dedicar a la tallada de flor al TOC.
Diumenge dia 19 de juny ben dora al

De l’01 al 31 de juliol de 2022

LITERATURA | PREMI LLIBRETER 2022

La calderina Glòria de Castro,
guardonada amb el Premi Llibreter

Les mostres de les catifes es van confeccionar el diumenge al matí. > T. GUTIÉRREZ

matí va ser el moment de començar
a confeccionar les catifes al carrer
Forn i al carrer Font i Boet abans
que passés el jurat per valorar les
diferents propostes. Cap al migdia,
la Sala Gran del Casino va acollir el
lliurament de premis de la resta de
concursos convocats al Caldesflor
d’enguany. A les cinc de la tarda es

va celebrar la missa a la parròquia
de Santa Maria i seguidament la
processó de Corpus. Com ja és tradició, la fi de festa del Caldesflor va
arribar amb la desfeta de les catifes del carrer Font i Boet a càrrec
de les entitats de cultura popular
de la vila, la colla de Geganters, els
Bastoners i els Castellers de Caldes.

“L’instant abans de l’impacte”, de Glòria de Castro (Periscopi) és una
de les cinc novel·les guardonades amb el Premi Llibreter d’aquest 2022,
els llibreters de tot Catalunya (enguany, 110 llibreries), han destacat
cinc obres escrites totes per escriptores i una de les obres guardonades ha estat la primera novel·la de la calderina. Glòria de Castro Pascual (Caldes de Montbui, 1974) va estudiar ciències de la comunicació a la Universitat Autònoma de Barcelona. Durant vint-i-cinc anys
va treballar de redactora publicitària per a grans firmes fins que va
decidir deixar-ho tot enrere, i en l’actualitat treballa a Mallorca, on es
va retirar amb la seva família per viure una vida més tranquil·la. L’instant abans de l’impacte, també va quedar finalista del Premi Clarín
de Novel·la, del Premi Pollença de Narrativa i del Premi BBVA Sant
Joan de literatura catalana 2020.
“L’instant abans de l’impacte” fa una radiografia àcida sobre les polítiques de conciliació i la societat de consum. Escrita amb un humor negre
i corrosiu, qüestiona les idees preconcebudes sobre la felicitat i l’amor.
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Més de 8 hores en aigües obertes
NATACIÓ | LLARGA DISTÀNCIA

La parella de nedadors de la categoria Màster del Club de Natació Caldes, Natàlia Pocull i Juan Fernández, han
superat i assolit amb èxit la seva estrena a la difícil prova de quasi 30 quilòmetres en la Batalla de Rande (Vigo)
Ivette Hijano

Competim en piscina en la categoria Màster amb el CN Caldes, no
obstant això el que més ens agrada
és nedar en aigües obertes i això fa
que cada vegada vulguem aconseguir reptes més llargs. Ens hi trobem bé!

L

a Batalla de Rande
(Vigo) és una de les
“travessies d’aigües
obertes més dura
que hi ha al territori
espanyol” reconeix Juan Fernández Peña, calderí que ha competit
en l’edició del passat 18 de juny amb
la seva parella, la també calderina i
nedadora, Natàlia Pocull. Ambdós
nedadors Màsters del CN Caldes
han superat el repte de travessar
els 27 quilòmetres que separen les
illes Cíes de l’illa de San Simón, en
mig de les fortes corrents d’aigua
de la Ría de Vigo i a una temperatura d’entre els 15 i 18 graus sense neoprè; l’autèntic repte per als nedadors i nedadores d’aigües obertes
i “un veritable privilegi” només
a l’abast d’un centenar de participants prèviament seleccionats.
L’amor els va empènyer a compartir el gust i l’entrega a la natació de llarga distància; una disciplina que, tot i haver descobert
recentment, en tenen una experiència meritòria, amb centenars i
milers de quilòmetres acumulats.
“Aquest darrer mes, per exemple, hem arribat als 110 quilòmetres d’entrenament: entre
uns 25 i 27 quilòmetres setmanals per encarar el repte” reconeixen. Així i tot, la prova – que en
aquest cas era inèdita per a la parella de Caldes- no era fàcil d’encarar, i gràcies a la titànica preparació prèvia, “no només vam
aconseguir arribar a la meta,
sinó que la vam assolir amb molt
bon temps: 8 hores i 26 minuts”.
Imagino que un repte com la Batalla de Rande requereix una gran
concentració. En què vau focalitzar l’atenció durant la prova?
A mesura que s’acosta la data de
la prova, els nervis van apareixent.
Es fan encara més evidents en la
nit abans del repte i, sobretot, quan
érem dalt de la barca, fent camí cap
al punt de sortida, quan ja visualitzàvem part del recorregut. En el
moment de desvestir-se, preparar
l’avituallament i la boia que portàvem durant la prova anàvem fent
memòria de tot el camí que hem
hagut de recórrer fins a arribar a
aquest punt. Una vegada vam posar
el peu dins de l’aigua, tots aquests
nervis van desaparèixer i només
havíem de concentrar-nos en cada
braçada. Aleshores és quan intentàvem que cada una de les braçades que fèiem fos la més efectiva
possible, per avançar el màxim en
el mínim esforç possible. També en
aquest punt anàvem veient als al-

I d’on neix la passió -i l’empenta!de nedar en circumstàncies tan
adverses com en aigües obertes?
La veritat és que no t’ho sabríem
dir! Però quan endinsem els peus
a l’aigua, desconnectem i gaudim
del mar, sigui amb bones o males
condicions. Aquest esport, t’atrapa!
Per tant, aquesta no ha estat
la primera vegada en proves
d’aquestes característiques, oi?
No! Hem participat en altres proves similars. De fet, l’any passat
vam ser els primers nedadors en
la història, juntament amb quatre
companys més, en assolir la distància que separa Barcelona de la
ciutat de Mataró. La prova va celebrar-se amb motiu de la commemoració del recorregut del primer
ferrocarril de l’estat, que va constar de 30 quilòmetres que vam superar en 10 hores i 17 minuts. Vam
fer història!

Natàlia Pocull i Juan Fernández, del CN Caldes, després de disputar el grap repte de la Batalla de Rande. > CEDIDA

tres nedadors participants i com
ens anàvem avançant els uns als altres. I també en aquests moments
es fa inevitable pensar en la família
i recordar a tota aquella gent amb
qui hem entrenat durant els darrers mesos. No obstant això, també
hi ha moments en els quals s’activa
el ‘model dièsel’ que en diem nosaltres, i no pensàvem en res: només
et concentres en seguir nedant.
El recorregut consta de tres
trams principals, alguns d’ells
molt complicats per les fortes
corrents d’aigua. Què va ser el
més complicat de superar?
Durant els primers 10 km vam
tenir mala mar. Vam trobar-nos
amb onades de 0’5 a 1 metre d’alçada que feien molt difícil nedar
amb comoditat. Superat aquell pri-

mer moment, la part més dura va
ser tenir al front el pont de Rande
i veure’l durant cinc hores de manera continuada, ja que semblava
que no hi arribaríem mai... Un cop
passat el pont, ja només quedaven
3’5 km i teníem la corrent a favor.
Tanmateix, la prova només estava a l’abast d’un centenar de nedadors i nedadores, prèviament
seleccionats per a l’organització.
Quins requisits demanaven per
participar-hi?
Sí, és cert. Per poder participar cal
presentar un llistat de totes les travesses de llarga distància que has
nedat i, en funció d’aquest currículum, et selecciona l’organització.
I d’entre aquests pocs participants, hi vau ser força dones?

Existien paràmetres diferents
per mesurar els resultats entre
homes i dones participants?
N.P.: En la prova es distingeixen
quatre classificacions: la categoria masculina i la categoria femenina, i en cada una d’elles, la categoria amb neoprè i sense. En total
vam ser 12 dones, xifra que demostra clarament que la participació
femenina és encara molt inferior.
Com arribeu a la natació i, finalment, a participar en una travessia de quasi 30 km de distància?
N.P.: Jo vaig ser nedadora fins als
16 anys, i m’hi vaig tornar a posar
als 30. Vaig estar al CN Sabadell, i
ja fa anys que he tornat al Caldes.
J.F.: Jo de petit nedava a l’escola,
però no va ser fins a l’any 2011 que
vaig començar a nedar travesses.

Quina és el vostre entrenament?
Entrenem tot el que podem i el que
ens permet la nostra activitat laboral. En les proves de llarga distància és essencial entrenar tot el que
es pugui per evitar el màxim patiment posterior, ja que no només
s’entrena per acostumar la musculatura sinó també la concentració.
En l’època de càrrega, que correspon a les setmanes abans dels reptes, acostumem a nedar uns 40 km
a la setmana i entre 100 i 120 al mes.
Quina és la vostra aspiració en
el món de la natació i en aquesta
disciplina en concret?
J.F.: Volem assolir cada vegada reptes més durs. Puc dir que en l’àmbit nacional he superat les dues travesses més llargues: l’Oncoswim,
que són 30 km des de l’Estartit fins
a Calella de Palafrugell, i ara la Batalla de Rande de 27 km.
N.P.: Els pròxims reptes ja seran
travesses que no estan organitzades per participar en grup, sinó per
nedar de manera individual o en
parella. En són exemples la travessa del doble encreuament de l’estret de Gibraltar, que depenent de
les marees pot arribar a ser d’entre 35 i 40 km, o la cruïlla del canal
de Menorca (entre Mallorca i Menorca), que és de 38-40 km. Aquest
esport no és professional, el practiquem perquè és la nostra passió i
cada vegada en gaudim més.
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MÈRITS ESPORTIUS | LLIURAMENT DE PREMIS

La 8a Nit de l’Esport lliura 24 guardons a esportistes i entitats
La gala, que va celebrar-se a la Torre Marimon dimecres passat, va comptar amb la presència d’unes 200
persones. Ona Solans i Sònia Cardona han estat les guanyadores del Guardó Especial per votació popular

El grup d’esportistes i entitats premiades a la Torre Marimon. > AJ.CALDES

La vuitena edició de la Nit de l’Esport ha tornat després de 4 anys.
La gala que reconeix els mèrits i
els èxits esportius d’esportistes,
clubs i equips de Caldes de Montbui ha entregat 24 guardons i ha
comptat amb l’assistència d’aproximadament 200 persones.
Les guanyadores del Guardó Especial a través de la votació popular oberta a la ciutadania han
estat Ona Solans i Sònia Cardona, guardonades com a esportistes promesa per la Comissió de la
Nit de l’Esport per haver aconseguit aquest 2022 ser campiones
d’Espanya amb la selecció catalana de Futbol Sala Sub 16. En el
seu cas, van rebre el 17,48% dels
326 vots vàlids que es van realitzar entre el 9 i el 26 de juny a través de la plataforma habilitada

CN CALDES FS | JUVENIL FEMENÍ

BÀSQUET | CN CALDES MASCULÍ

Campiones de lliga i segones d’Espanya

El Caldes fa història i ascendeix a la màxima categoria

Una temporada magnífica per les noies del CN Caldes FS juvenil femení que
es proclamen campiones de lliga i subcampiones d’Espanya, a més d’haver
estat finalistes a la Copa Catalunya. En aquest darrer cas, el partit va celebrar-se el passat 18 de juny contra un rival punter, l’AE Les Corts UBAE, i on
les calderines pretenien competir al màxim per mantenir la bona dinàmica
de la temporada. L’empat final del partit (2-2) va obligar a una tanda de penals que va acabar amb la derrota de les jugadores del Caldes (5-4) i la proclamació de les contrincants com a campiones de la Copa.

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

per a les votacions.
A banda de la vintena de guardons proposats entre les pròpies entitats esportives i la Comissió de la Nit de l’Esport, durant
la gala també es va entregar una
Menció Especial. En aquesta ocasió, el reconeixement va ser per
Salvador Luengo, cap de manteniment de les instal·lacions esportives municipals, pels més de 30
anys de dedicació, compromís i
professionalitat en la seva tasca
de servei públic a la regidoria
d’Esports.
L’acte va celebrar-se dimecres
passat, 29 de juny, coincidint amb
el final de temporada de bona part
de les disciplines esportives, des
de l’auditori de la Torre Marimon.
La 8a edició de la Nit de l’Esport
va comptar amb la presència de

L’equip masculí del Caldes que ha aconseguit l’ascens als Playoff. > CEDIDA

l’alcalde, Isidre Pineda; Josep
March, representant territorial
de l’esport a Barcelona de la Generalitat de Catalunya; representants del govern municipal i del
consistori; ambaixadors i ambaixadores de l’esport; així com
també representants de les entitats esportives de Caldes.
L’acte també va servir per donar
a conèixer el proper repte del triatleta calderí, Jordi Torrejon.
Aquest ambaixador de l’esport
s’ha proposat recórrer aquest
agost, en tan sols dues jornades,
els 514 Km de distància que separen Caldes de Montbui del municipi francès de Saint-Paul-lésDax. Una iniciativa que forma
part de les activitats per celebrar els 10 anys d’agermanament
de les dues localitats.

El primer equip del bàsquet masculí del CN Caldes ha assolit la destacada fita d’ascendir de Primera Catalana a Copa Catalunya de cara a la
temporada 2022-2023.
Després d’una meritòria segona posició obtinguda en la fase regular, el
primer equip del Caldes ha aconseguit el segon lloc a les Playoff d’ascens, imposant-se a un combatent
CB Lloret en l’últim partit, celebrat
el passat 29 de maig i amb un resultat 51-58, a favor del Caldes.
En la fase regular, els calderins han
aconseguir sumar 1975 punts, després de disputar 28 partits al llarg
de la temporada a Primera Catalana.
Per primera vegada en la història del
club calderí, l’equip competirà en la
màxima categoria catalana.
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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 · TV Caldes: 93 865 46 73 · 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 hores): 938 65 49 94 || 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

Mostra fotogràfica l’Escaldàrium
Inauguració divendres 1 de juliol.
Exposició dels fotògrafs acreditats
a L’Escaldàrium.
Obertura de la botiga de l’Escaldàrium. S’hi
pot adquirir els productes relacionats amb la
festa del foc i de l’aigua i del Ball de Diables.
Lloc: Sala Delger
Organitza: Comissió l’Escaldàrium
“Lo negosi de les bruixes”
Fins al 10 de juliol
Lloc: Diferents espais del municipi
Organitza: Museu Thermalia
“10 anys per riure per viure”
Exposició fotogràfica.
Durant tot l’estiu 2022.
Lloc i organitza: Fundació Santa Susanna

Caldestiu

Fins al 29 de juliol.
· Casal Municipal d’Estiu 2022 (250 places; de 9 a 13:30 hores; 130€ per infant).
· Club Jove 2022 (70 places; de 9 a 14
hores; 130 € per jove).
Lloc i org.: Aj. de Caldes de Montbui

Llença’t a l’estiu

Activitats d’estiu per a Gent Gran, fins al
21 de juliol. Activitats lúdiques en grup
per promoure el benestar físic. Inscripcions a les Cases dels Mestres. Preu: 8€.
Org.: Ajuntament de Caldes de Montbui

DIMARTS 5

8H · DEIXALLERIA MÒBIL
Lloc: Aparcament carrer de les Escoles Pies
Organitza: Ajuntament de Caldes
ITINERARI FORMATIU
“Fabricació mecànica, especialització en
disseny i fabricació de motlles i matrius”.
Fins al 22 de juliol, de 8 h a 14.30 h. Inscripcions a Les Cases dels Mestres: 93 115
10 74 o pfo@caldesdemontbui.cat
Organitza: AMERC
19 H · XERRADA ‘MÉS A PROP. TROBADES REPUBLICANES’
Conversa amb David Través. Regidor de
Govern Obert i Atenció Ciutadan, Indústria, Empresa i Treball, i Hisenda.
Cal confirmar assistència a caldesdemontbui@esquerra.cat.
Lloc: Xiri dels Saulons
Organitza: ERC Caldes de Montbui

DIVENDRES 8
Escaldàrium 2022
19 H · SOPÀRIUM
Espai de food trucks i programació
musical.
Lloc: Parc de Can Rius
19 H · PRESENTACIÓ LLIBRE
“Yo me confieso bruja”, a càrrec de Anna
Madrid i Isabel Márquez, infermeres i
antropòlogues
Lloc: Sala Noble de Can Rius
20 H · ACTUACIÓ LA BETZUCA
Lloc: Parc de Can Rius
22 H · SARDANES A LA FRESCA
Ballada amb la Cobla Contemporània.
Lloc: plaça U d’Octubre
Org.: Agrupació Sardanista Calderina
22:30 H · JUDICI I EXECUCIÓ
DE LES BRUIXES
Escenificació teatral basada en els fets
esdeveniments l’any 1619, combinant
història i ficció. Us animem a venir a participar com a públic vestits d’època (1600
- 1700), i demanem al públic màxim respecte per l’obra i els seus participants.
Lloc: Plaça de la Font del Lleó
00 H · ACTUACIÓ MABEL FLORES
Lloc: Parc de Can Rius
1.30 H · CONCERT PD Petxines
Lloc: Parc de Can Rius

DISSABTE 9
Escaldàrium 2022

GUA AMB DJ PUTXI
Lloc: Parc de Can Rius
18 H · LA CULTURA AMB
‘ESCALDÀRIUM
Actuació de la Colla Gegantera de Caldes,
dels Castellers de Caldes i dels Bastoners
de Caldes.
Lloc: Plaça de l’Església
18:30 H · CAMINS DE BRUIXES
Una ruta per descobrir la història de la
Bruixeria a Caldes de Montbui.
Lloc: Plaça de Can Rius
Organitza: Cooltur
19 H · SOPÀRIUM
Food trucks i programació musical.
Lloc: Parc de Can Rius
19 H · ACTUACIÓ CORAL GUISLA
Lloc: Sala Noble de Can Rius
19 H · CONTACONTES: LA LLEGENDA DE L’ESCALDÀRIUM
A càrrec de Sara Granés
Lloc: Plaça de Can Rius
20 H · MARC XALABARDER
Actuació musical
Lloc: Parc de Can Rius
22 H · ACTUACIÓ DE SVART VIN
Lloc: Parc de Can Rius
00 H · ESCALDÀRIUM,
FESTA DEL FOC I DE L’AIGUA
Atenció: Seguiu les mesures de seguretat i
aneu vestits en un acte de foc. Col.laboreu
en tot moment per tal de facilitar les danses i les figures. Consulteu els consells de
seguretat.
Lloc: Plaça de la Font del Lleó
01.30 H · ACTUACIÓ ALLIOLI
Lloc: Parc de Can Rius

De 10 a 14 H · L’ESCALDÀRIUM AMB
LA DONACIÓ DE SANG
Lloc: Parc de l’Estació
Organitza: Banc de sang i teixits

03 H · MÚSICA DJ PINK
Lloc: Parc de Can Rius

12 H · ESCUMÀRIUM, FESTA
DE L’ESCUMA
Recomanació: Tots els infants haurien
de portar xancletes cordades i ulleres
aquàtiques per la protecció ocular.
Lloc: Plaça de Can Rius
Organitza: Associació de Bombers
Voluntaris de Caldes de Montbui

19 H · XERRADA
‘Salut Global i Desenvolupament Humà’
a càrrec de Daniel López Codina, biofísic
(Grup de recerca en biologia computacional
i sistemes complexos de la Universitat Politècnica de Catalunya) i Albert Sanz Artigas,
veterinari (Departament Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural).
Lloc: Sala 2 del Centre Cívic
Organitza: Caldes Solidària

12 H · VERMUT DEL FOC I DE L’AI-

DIMARTS 12

20 H · ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA
L’assemblea és oberta a tothom però d’acord
amb els estatuts només poden votar els socis
i sòcies de l’entitat.
Lloc: Sala 2 del Centre Cívic de Caldes
Organitza: Caldes Solidària

DISSABTE 16

FESTA MAJOR DEL NUCLI ANTIC
19 H · Festa d’escuma
20 H · Espectacle infantil
21 H · Sardinada popular. Venda de tíquets
i en efectiu a les botigues del barri.
22:30 H · Música a la fresca
Lloc: plaça Onze de Setembre
Organitza: Associació de Veïns del Casc
Antic de Caldes de Montbui

DIUMENGE 17

10 H · FIRA D’ANTIQUARIS
I BROCANTERS
Lloc: l’avinguda de Pi i Margall, a l’alçada
del carrer del Mestre Gregori Montserrat.
Org.: Ajuntament de Caldes de Montbui

DIMARTS 19

16 H · TALLER DE CANÇONS,
MÚSICA I BON HUMOR
Lloc i organitza: Fundació Santa Susanna

DIJOUS 21

TERMINI D’INSCRIPCIONS
COLÒNIES PER A GENT GRAN
(del 6 al 9 de setembre a Puigcerdà).
Inscripció: Fundació Santa Susanna
Org.: Ajuntament de Caldes de Montbui

DIVENDRES 22

JORNADA GASTRONÒMICA DEL
TOMÀQUET

Fins al 31/07. Venta de gaspatxo termal 100%
natural. Plats gastronòmics als restaurants
de Caldes amb varietats locals de tomàquet.
Org.: Ajuntament de Caldes de Montbui

Agost 2022
DIJOUS 11

DIADA DE SANTA SUSANNA
17:30 H · Missa
Lloc: Parròquia de Santa Maria
19 H · Piscolabis
Lloc: Pati de la cafeteria Fundació Santa
Susanna

www.calderi.cat
el portal digital de notícies
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Passatemps en català
DEFUNCIONS
14 de juny · 91 anys
DOLORS CIURANS NUALART
8 de juny · 77 anys
CARME LACUEVA MORA

La frase del mes

“ En ella mateixa,
l’homosexualitat està
tan limitada com
l’heterosexualitat. L’ideal
seria ser capaç d’estimar una
dona o un home, qualsevol
ésser humà, sense sentir por,
inhibició o obligació.”
> Simone de Beauvoir,
Filòsofa, escriptora i feminista francesa

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.

Hi ha cap error ortogràfic en aquesta oració?
“Va tenir un accident conduïnt un quad.”
Sí

No

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.
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.

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

Poeta

Àngels
Marzo
i Torres

Després d’haver publicat tres volums de poesia, tots tres
guardonats amb premis de rellevància literària, aquesta
calderina establerta a Lleida, ha publicat recentment el seu
quart llibre “El rastre nival”, un viatge poètic entre temps
passats i futurs. Combina l’ofici d’escriure amb la direcció de
les col·leccions de poesia de Pagès Editors i Editorial Milenio.

Mireia Clapers

CEDIDA

-Com arribes a la poesia, o la poesia
arriba a tu?
És la poesia la que arriba a mi gracies al meu avi matern. I més concretament de la mà dels versos del poeta Antonio Machado que va impartir classes
a Baeza, el poble natal del meus avis.
L’avi, quan jo devia tenir onze o dotze
anys, m’engrescava a aprendre de
memòria els versos del poeta a canvi
d’unes monedes si era capaç de dir-lo
bé. Així que entre joc mnemotècnic i
lectura rere lectura, la poesia es va convertir en un llenguatge fonamental.

“Sobre el meu escriptori
hi ha llistes i més llistes de
paraules que miro d’encabir
en els meus versos.”

De l’01 al 31 de juliol de 2022

lat amb el meu arbre genealògic. Després els novel·listes europeus, i d’entre
aquests fonamentalment em seduïen
els autors russos. Després, i aquest
sí va ser un factor decisiu per decidir-me a escriure poesia, el descobriment d’un llibre de poemes, “L’edat
d’or” del poeta Francesc Parcerisas.
La seva forma de construir el poema i
la seva forma de dir sense excés de retòrica va tornar-me a obrir un univers.

- Sempre has tingut clar que volies
dedicar-te a aquest gènere?
La literatura per a mi era important.
Vull dir que primer amb l’acompanyament de Machado i, després, de la mà
dels novel·listes europeus dels segles
XIX i XX, vaig entendre que en l’acte
d’obrir les pàgines d’un llibre hi havia
també un principi de revolta o una porta
a la llibertat. Cada lectura suposava entrar en contacte amb altres vides, amb
altres mons, amb la possibilitat d’expandir la petita realitat en la que es desenvolupava el meu dia a dia per bescanviar-la per un nombre infinit de
suggeridores alternatives.

- Com t’arriba la oportunitat de
començar a publicar la teva obra?
Va ser a partir d’una anècdota si més
no curiosa. M’havien convidat a participar en el Festival Internacional de
Poesia Mahalta, i a final de la sessió en
la qual compartia escenari amb dos
poetes més, una d’aquestes poetes em
va preguntar on havia publicat els poemes que havia dit durant la lectura.
Li vaig contestar que jo no havia publicat res. No? Va dir ella. I, mentre la
fèiem petar va preguntar-me, si sabia
que els poemes guardats al calaixos
crien verdet. Recordo que aquella
nit, la imatge del verdet apamant els
meus versos i la calaixera del meu escriptori em va mantenir en vetlla. Així
que l’endemà mateix, els vaig aplegar tots i vaig anar a presentar-los al
premi Les Talúries de poesia.

- Quins són, o han estat, els teus referents literaris?
El primer i per tant, el més important: Antonio Machado, que sempre estarà vincu-

- El teu quart llibre de poesia “El
rastre nival”, editat per Pagès
Editors, com neix aquest volum?
En la primera concepció el llibre

havia de ser un poemari planetari.
Vull dir que volia escriure poemes a
propòsit de diferents llocs o persones o bèsties de món mundial. Poc a
poc, però, els llibres també decideixen cap a on volen anar i es rebel·len
una mica contra la tirania de l’autor.
Va ser determinant topar amb la figura del fotògraf francès Henri Cartier-Bresson. D’ell em va fascinar la
idea de robar imatges en la que fonamenta la seva manera de retratar
i, sobre tot, la teoria de que no cal
anar a buscar la història sinó deixar
que la història et busqui a tu.
- Els reescrius moltes vegades?
El llenguatge es va tornar una obsessió per a mi quan escrivia “Saba
bruta”. Des de llavors, hi ha sobre
el meu escriptori llistes i més llistes de paraules que miro d’encabir
en els meus versos. I, pel que fa a la
reescriptura, he de dir que, excepte en algun cas molt concret, no em
cal gaire. Suposo que això és fruit
de que els poemes en la fase de concepció mental estan tant de temps
fent-me companyia que, d’alguna
manera i, jo d’això no es sóc del tot
conscient, s’han fet forma abans de
ser forma. Escric bastant a raig perquè tinc molta facilitat per calcular
les estructures poemàtiques.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

