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Comença la 24a edició
de l’Escaldàrium en
una nova ubicació
>P02-03

Pineda, nou candidat
d’ERC a Caldes en les
properes eleccions
>P06

Pren forma el nou
projecte de l’Orquestra
Municipal de Caldes
>P10

Premi a les idees
Caldes celebra el lluïment
al talent empresarial
>P04

Detall dels trofeus lliurats en la tercera edició de la Nit de les Idees, Nit de les Empreses celebrada divendres passat a Caldes Emprèn. > J. Serra

Roger Hermosilla i el
seu somni americà de
tir amb arc
>P12
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Un Escaldàrium diferent però
amb l’essència de sempre
La gran Festa del Foc i de l’Aigua s’ha traslladat a Les Cremades perquè la plaça de la Font del Lleó està en obres

El Ceptre de foc, un dels moments àlgids de l’Escaldàrium. La imatge és de 2017 quan es va celebrar a la plaça de la Font del Lleó, abans de les obres d’urbanització de l’espai. > j. serra

Jordi Rius

P

er primera vegada, la
Festa del Foc i l’Aigua
de Caldes de Montbui,
que tindrà lloc el dissabte 14 de juliol, no es
farà a la plaça de la Font del Lleó, ja que
està en obres i això comportarà diversos canvis d’ubicació, no només pel que
fa a elements de la Festa sinó també de
diversos actes previs. El principal canvi
d’ubicació és el de la Festa, que es farà
a la zona esportiva de Les Cremades.
Gemma Casamayor, directora de
l’Escaldàrium, va detallar que la Festa
pròpiament dita mantindrà la mateixa
estructura de sempre, tot i que “hem
hagut d’adaptar-nos”. Per això, s’han
hagut de canviar les ubicacions d’elements i la redistribució de les sortides
com la tarima dels tabalers, la sortida
del Pal·li i les bruixes, les pantalles gegants -que estarà al Parc de Can Rius i
a l’escenari mòbil- o el punt de sortida
i arribada de la Godra, per adaptar-se a
l’aparcament de Les Cremades. La superfície d’actuació serà semblant a la
de la plaça, si bé l’espai al voltant serà
més ampli i podrà acollir més espectadors. Així mateix, els controls de seguretat estaran a la plaça de Taunusstein
i el pàrquing de sorra que està al costat
de Les Cremades.

Controls de
seguretat

a la plaça de
Taunusstein i al
pàrquing de sorra
del costat de Les
Cremades

Nova
activitat

Vermut de foc i
l’aigua dissabte
14 a l’Ateneu Molí
d’En Ral

Escaldàrium
de cambra
aquest divendres
al Molí de l’Esclop

El regidor de Cultura, Isidre Pineda, ha apuntat que “portem 24 anys de
la festa més emblemàtica de Caldes”
i que el canvi d’emplaçament de la festa
a un nou entorn donarà com a resultat
“un Escaldàrium diferent, ni millor,
ni pitjor”. El regidor de Cultura ha afegit que aquest canvi d’ubicació “ens ha
obligat a tots a fer molta feina i a cuidar molt els detalls”. Fins i tot, Pineda
ha indicat que “té el seu atractiu treure l’Escaldàrium dels seu lloc habitual” i s’ha mostrat convençut que l’esdeveniment serà un èxit com sempre,
perquè “ja ha assolit la maduresa suficient com per garantir-ho”.
MÉS CANVIS D’UBICACIÓ
Altres canvis d’ubicació afecten els actes
previs, com l’Escumàrium (es trasllada a
la plaça de Catalunya), l’execució de les
Bruixes (començarà al pont Romànic),
la carretillada infantil (a la zona esportiva Les Cremades), la cercavila de les entitats (de la plaça de l’Església a l’ Onze
de Setembre), el Sopàrium (parc de Can
Rius) o el guarda-roba i guardabicis (a la
plaça de Taunusstein).
D’altra banda, enguany hi haurà dues
activitats noves: el Vermut del Foc i l’Aigua, dissabte 14 de 12h a 14h a l’ateneu Molí
d’en Ral, i el dinar popular obert a tothom,
el mateix dissabte de 13h a 15h a la zona
esportiva Les Cremades, que organitza el
grup “Pioners” de l’AE El Pasqualet.

També, durant la festa es faran
dues campanyes: una de prevenció de les
agressions sexistes, realitzada conjuntament amb Caldes Feminista i l’Ajuntament amb l’establiment d’un punt lila,
i una altra de Creu Roja Joventut sobre
els excessos d’alcohol i de drogues.
TERCERA EDICIÓ DEL CD I
PRIMER ACTE DIVENDRES
Una altra novetat d’enguany és la tercera edició del CD amb la música de
l’Escaldàrium, escrita pel músic i diable calderí Ramon Solé, director musical
d’Escaldàrium. Per oferir elements diferents de les anteriors edicions, “evolucionar el producte i fomentar d’aquesta
manera tant la nova venda com el col·
leccionisme, el nou CD serà més fidel a
l’estructura de la festa que es viu a la
plaça”, explica Solé. D’aquesta manera,
s’inclouen els fragments dels narradors
(a càrrec del molletà Martí Matute) i les
rialles de les bruixes. A més, s’inclou una
versió en directe d’Invocació, una de les
danses més populars del repertori; és la
primera vegada des que s’edita la música de l’Escaldàrium en CD que s’inclou
una versió en directe, en aquest cas gravada de la festa de 2013. El llibret del CD
també presenta un disseny molt renovat,
obra de Pep Gaspar, amb més pàgines i
ple d’imatges espectaculars.
D’altra banda, el director musical
de l’Escaldàrium, Ramon Solé, va anun-

ciar que l’any vinent un dels elements
commemoratius del 25è aniversari de la
festa serà la gravació en CD de la música de l’Escaldàrium de Cambra, que es
compon de versions de les danses per a
grup instrumental acústic i de petit format i que s’interpreta en directe cada
any una setmana abans de l’Escaldàrium. Solé ha assegurat que per finançar
aquest projecte s’impulsarà una campanya de micromecenatge a través de
la plataforma Verkami i que s’anunciarà durant el concert de l’Escaldàrium de
Cambra, el divendres 6 de juliol al vespre
al Molí de l’Esclop. Amb aquesta acció,
la colla es proposa reunir els aproximadament 1.700 euros que costarà la gravació i l’edició del CD.
També aquest divendres s’inaugurarà a la Sala Delger l’exposició de fotografies ‘Mirades a l’Escaldàrium’, un
petit recull de les fotografies realitzades
pels fotògrafs acreditats i simpatitzants.
LA MARCA ESCALDÀRIUM
El Ball de Diables ja ha aconseguit la
marca Escaldàrium que, a partir d’ara,
“és un dret exclusiu del Ball de Diables,
amb la qual cosa si algú vol utilitzar
algun element d’Escaldàrium haurà
de demanar permís”, afegeix el coordinador d’Escaldàrium, Pep Busquets.
L’Escaldàrium posa a disposició dels visitants que així ho desitgin
una zona d’acampada ubicada al Càm-
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PLAÇA FONT DEL LLEÓ | BALANÇ CAMPANYA

Explicació sobre
les intervencions
arqueològiques

Invocació
L’aigua de les forces celestials ha asserenat els ànims. La ràbia s’estén entre les criatures sinistres. El Rei dels Inferns i la seva
companya invoquen l’ésser més temible i devastador que mai s’hagi conegut.

Cinquena dansa

Una imatge, de principis de juny, amb diferents actuacions a la plaça. > j. serra

La sortida de la Godra
En una sola fera es representen tots els elements: el foc (que llença per tot el cos i que
vol representar l’escalfor de l’aigua termal,
76ºC), l’aigua, la terra i l’aire.

novena dansa

ping El Pasqualet. El preu de l’estada
al càmping és de 7 €/dia per persona.
Per adjudicar els espais o parcel·les, els
usuaris cal que es registrin prèviament
enviant un correu electrònic a info@elpasqualet.com fins al 13 de juliol indicant nom i cognoms i a l’assumpte del
correu electrònic “Zona Acampada Escaldàrium”. Es permet l’acampada des
del divendres 13 de juliol a les 12 h fins
al diumenge 15 de juliol a les 16 h.

Orgia d’aigua i foc
De la lluita entre el bé i el mal n’ha sortit l’aigua termal, alimentada per l’eterna disputa
entre el Cel i l’Infern, entre el foc i l’aigua.

Fa dues setmanes va tenir lloc a la Sala
de Cuines de l’espai de Can Rius la xerrada “Les intervencions arqueològiques a la
plaça de la Font del Lleó. Resultats de l’actuació” a càrrec dels arqueòlegs encarregats de l’actuació al jaciment calderí el
maig de l’any passat.
Anna Monleón, directora del Museu Thermalia, va introduir Pere Lluís Artigues, director de l’excavació, i Antoni Rigo, arqueòleg encarregat de la intervenció, que van
explicar el resultat de les troballes dutes a
terme en l’última actuació a la plaça de la
Font del Lleó ara fa un any.
Els ponents van explicar què s’ha conegut
de nou sobre les termes, destacant-ne la informació que els ha aportat el conjunt arqueològic a nivell històric. Rigo va explicar
que “treballant de manera preventiva es
pot aconseguir molta informació que després té la seva repercussió social i al mateix temps no comporta una gran problemàtica per a la vida del poble i les obres
en si”. Obrir en extensió va permetre dues
gran descobertes, per una banda es va des-

cobrir una nova piscina romana en el subsòl
de la plaça, davant del Museu Thermalia, de
dimensions més reduïdes, la quarta de les
piscines localitzades. D’altra banda, va ser
de suma importància la descoberta d’un cap
de marbre blanc, que els estudis van determinar que es tractava de l’estàtua d’Apol·lo,
déu de la medicina, confirmant que les piscines que hi havia a Caldes de Montbui tenien una finalitat salutífera, a diferència de
les piscines que hi havia a les ciutats, usades com a acte social, a més de la funció higiènica. La troballa, que s’exposa al Museu
Thermalia, confirma també que no es tractava d’un equipament termal auster, sinó
que hi havia espais decorats.
A més de la importància d’aquestes dues
troballes, aquesta última actuació ha ajudat l’equip d’investigació a establir les fases
evolutives d’aquest important conjunt termal al llarg del temps. Els arqueòlegs estan
convençuts que si es pogués intervenir en
altres indrets del poble es podria ampliar
la informació que es té fins a dia d’avui del
jaciment romà de Caldes.
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EMPRESA | NIT DE LES IDEES

El reconeixement a l’ebullició d’idees
Divendres passat va celebrar-se a Caldes Emprèn la tercera edició del lliurament de premis a les millors idees i
iniciatives empresarials de Caldes amb la participació de 21 candidatures més 5 empreses centenàries
En un sala plena de gom a gom de
Caldes Emprèn - Centre d’Iniciatives Empresarials de Caldes va tenir
lloc el passat 29 de juny la resolució a la tercera edició de la Nit de
les Idees, Nit de les Empreses. Fins
a 21 candidatures van presentar les
seves sol·licituds a les cincs categories diferents dels premis, els quals
eren valorats fins a 1.000 euros. Tot i
que, enguany, el volum de sol·licituds
ha estat inferior a edicions anteriors,
el consistori local destaca la notòria
qualitat dels projectes presentats:
“Hem valorat positivament que
hi hagi un descens de la quantitat
però una millora en la qualitat.
Creiem que aquest fet també evidencia una nova situació relacionada amb el context social i econòmic, on la taxa d’atur, tot i seguir
existint, ha baixat molt”.
La nit dedicada al sector empresarial calderí començava als volts de les
20 hores amb l’assistència dels protagonistes de les idees empresarials
presentades, acompanyats de familiars i amics que celebraven plegats
el reconeixement a l’emprenedoria i
la innovació empresarial. L’acte del
lliurament de premis va seguir-se a
continuació de la ponència d’en Jordi
Puigdellívol, qui va emfatitzar el caràcter canviant i emergent del sec-

Els premiats i representants de les vint-i-cinc candidatures presentades en aquesta tercera edició. > J. SERRA

tor empresarial arran la innovació,
que no només és tecnològica i que
no deixa mai de créixer: “Res és
per sempre”, sentenciava Puigdellívol. El sherpa empresarial trencava falsos mites referent a la innovació i va revelar una recepta simple
per poder innovar de manera efectiva: observació i curiositat; imaginació i creativitat; actitud emprenedora i capacitat d’esforç, i molta il·lusió
i passió.Després de la conferència i

l’anterior parlament de Núria Carné,
regidora de Desenvolupament Econòmic de Caldes, l’acte va prosseguir,
ara sí, amb el veredicte del jurat i el
corresponent lliurament de premis
de les cinc categories diferents. En
el premi a la Millor Idea Jove, amb
dues candidatures presentades, el
guanyador va ser el projecte “Help
App” ideat per un alumne de l’INS
Manolo Hugué. Seguidament, el
premi al Millor Projecte Emprene-

dor, amb 9 candidatures presentades, va atorgar-se al nou restaurant
de cuina japonesa, Ukiyo Sushi Bar.
A continuació, el guanyador a la Millor Iniciativa Empresarial, també
amb 9 candidatures, va ser el jove
projecte d’entrega de menjar a domicili, Passo de Cuinar. El premi a
la Millor Iniciativa Innovadora dins
l’Empresa va atorgar-se a la única
candidatura presentada, el projecte
“Enblock”. I per últim, va tenir lloc

GASTRONOMIA | VIA DEL PINTXO

El Cafè del Centre s’endú el 1r Premi

el Reconeixement a empreses centenàries, on es van anomenar organitzacions de llarga trajectòria a la vila
com la Pastisseria Casabayó, Balnearios Broquetas, La Vallesana, Electra Caldense i Sagalés.
Per acabar, Jordi Solé, l’alcalde de
Caldes, va dirigir-se al públic felicitant l’esperit emprenedor i l’important dinamització del teixit empresarial i econòmic de la vila, a més
d’acomiadar-se en aquesta 3a edició.

TRÀFIC | ACCIDENT

S’han servit 22.000 pintxos en només 10 dies entre els 25 establiments participants
Durant el vespre del dijous 21 de
juny, la plaça del Molí de l’Esclop va
acollir el lliurament de premis de la
Via del Pintxo 2018, la 3a edició en
la qual s’han servit 22.000 pintxos
en tan sols 10 dies i, per tant, l’any
amb més participació ciutadana en
la ruta gastronòmica des del primer any en què se celebra.
El Cafè del Centre ha estat el guanyador del Premi Via del Pintxo
2018, reconeixement cedit pel jurat
gràcies a la delícia de la seva proposta gastronòmica d’enguany: la
Mandonguilla marinera, elaborada amb calamar i llagostí, verdures
i reducció de fumet. “Vam pensar
en alguna cosa fresca i atractiva per oferir aquest any, i és que
quan jugues amb el mar i tens un
bon producte, és fàcil elaborar
un bon pintxo”, explicava Joan Miralda del Cafè del Centre després
de rebre el guardó. Enguany és la
segona vegada, tot i no ser consecutiva, que guanyen el primer premi
i “ara tenim moltes ganes de les

semifinals, on ja hi vam ser fa dos
anys i ens vam quedar a les portes de la final de Catalunya”, seguia explicant Miralda.
El Premi Caldes de Montbui va ser
atorgat al nou restaurant de cuina
japonesa, Ukiyo Sushi Bar, gràcies al seu pintxo “Thermaki”. Enguany ha estat la primera edició
pel restaurant; una gran estrena
on “tot just arrancàvem i, tot i
així, hem elaborat uns 700 pintxos obrint només els vespres”, comentava Arnau Villasante de l’establiment Ukiyo. El tercer premi
atorgat entre els establiments participants ha estat pel Robert de
Nola amb el Vot Popular, el reconeixement que cedien els tastadors
i tastadores a través de les seves
valoracions. La seva “Croqueta al
Vermut i Carquinyoli” va ser ideada a partir de la “cuina que hem
fet sempre, amb molt de producte i de foment, donant-li un format més actual i sense perdre la
nostra essència”, explicava Eric

El rescat dels bombers. > CEDIDA

Xoc amb ferits a la
carretera C59

El lliurament de premis va posar fi a l’exitosa 3a Via del Pintxo. > CEDIDA

Solà, del Robert de Nola.
Tot i el fort esforç dels 25 establiments gastronòmics participants, les valoracions són sempre
positives: “El volum de feina és
molt alt, però també es tracta
de saber gestionar-ho i disposar de més personal per aquests
dies”, comentava Joan Miralda

del Cafè del Centre. A banda del
gran volum de pintxos servits durant els 10 dies, aquesta 3a edició també ha estat la més solidària, on s’ha aconseguit recaptar
450€ que es destinaran a la delegació de la Creu Roja de Caldes
de Montbui, Palau-Solità i Plegamans i Sant Feliu de Codines.

Cap a les 21 hores del diumenge 24
de juny, tres turismes topaven a l’alçada del quilòmetre 12 de la carretera C-59, dins el terme municipal
de Caldes, en la sortida i incorporació a Can Valls. El xoc entre els vehicles va produir fins a 5 persones
ferides –d’estat lleu i menys greu- i
el tall del trànsit fins poder retirar
els turismes accidentats. Segons informen el Bombers Voluntaris de
Caldes de Montbui, un dels turismes va ser bolcat arran el xoc i va
ser necessària l’actuació dels bombers per rescatar a una persona
que hi va quedar atrapada.
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POLÍTICA LOCAL | ELECCIONS MUNICIPALS 2019

Isidre Pineda, la nova aposta d’ERC Caldes
L’actual primer tinent d’alcalde agafarà el relleu a Solé en les eleccions de l’any vinent
Isidre Pineda, l’actual primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Caldes de Montbui i
responsable de les regidories de Cultura i
Patrimoni; Turisme i Termalisme; Participació Ciutadana i Voluntariat i Cooperació
ha estat elegit candidat per ERC Caldes a
les eleccions municipals de 2019. Així ho comunicava l’agrupació política local després
de l’assemblea del partit celebrada dimarts
passat 26 de juny, d’acord amb els Estatuts
i el Reglament de Règim Intern: “Em sento
molt recolzat i amb molta força després
del suport majoritari transmès pels meus
companys i companyes durant aquests últims dies”, declarava Pineda.
El nou candidat per liderar el projecte republicà en les properes eleccions forma
part de l’equip de govern d’ERC liderat per
Jordi Solé, l’alcalde de Caldes des de 2011.
En aquests més de 7 anys al capdavant de
diverses regidories, “he pogut descobrir la
moltíssima feina que es fa des de l’Ajuntament en molts àmbits” i, amb l’experiència
enriquidora adquirida, Pineda afronta el nou
repte amb “gran il·lusió, honor i responsabilitat”. De fet, l’actual regidor seguia declarant que “no puc fer més que agrair la
confiança i comprometre’m a mantenir el
mateix nivell d’exigència i de compromís
que ha imprès Jordi Solé durant el millor
cicle polític que ha tingut Caldes”.
Com a líder del projecte republicà a Caldes

Isidre Pineda, actual regidor de Caldes i candidat a liderar el projecte republicà local. > CEDIDA

de Montbui en les eleccions de l’any vinent,
Pineda proposa un projecte basat en quatre
eixos programàtics: Sostenibilitat i Espais
Públics, per al qual considera que “hem de
seguir apostant per la millora, l’embelliment i l’accessibilitat de la vila, prioritzant el protagonisme de les persones en
l’espai públic”; Cohesió Social, tot reforçant
les àrees d’Educació, Acció Social i Dret a

l’Habitatge; Promoció de la Vila i Govern
Obert i Serveis Municipals. Referent a
aquest últim, Pineda exposa que “som
garantia de bona gestió i ho hem de seguir demostrant. Per això, hem de seguir prestant uns bons serveis públics
i mantenir l’aposta de convertir Caldes en un municipi punter en qüestió
de transparència”.

ENSENYAMENT | PIC DEL VENT

Caldes reclama
l’ampliació
La setmana passada, l’alcalde de Caldes, Jordi
Solé, va adreçar una carta al nou conseller
d’Ensenyament, Josep Bargalló, recordant el
compromís de la Generalitat sobre l’ampliació de l’edifici que acull l’Institut Pic del Vent i
l’Escola El Calderí. L’ Ajuntament ha tornat a
demanar a la Generalitat que inclogui una partida dins dels pressupostos 2018 per a l’ampliació d’aquest equipament educatiu i que acceleri al màxim el procés de les obres d’ampliació.
Des del curs 2015/16, els alumnes de l’Institut i
de l’Escola de primària conviuen en el mateix
edifici i, amb el pas dels anys i conforme a l’ampliació dels nous cursos del Pic del Vent, ha estat
necessari obrir nous mòduls per acollir als infants i joves. La capacitat de l’edifici és cada vegada més insuficient, atès que l’Institut va començar amb una línia de 1r d’ESO el 2015 i ha
anat incorporant un curs més d’ESO cada any.
En xifres, actualment l’equipament acull 18
grups i 458 alumnes en total: 11 grups i 277
alumnes de l’Escola El Calderí, i 6 grups i 181
alumnes de l’Institut Pic del Vent. En el curs vinent, l’institut acollirà ja alumnes de 4t d’ESO,
de manera que al setembre d’aquest any es preveu la posada en marxa d’un mòdul on s’ubicaran els alumnes de 2n d’ESO. Aquest mòdul
s’afegeix als 3 mòduls existents i que acullen
128 infants de P3 a 2n de primària de l’Escola
El Calderí. I dos d’aquests mòduls, més la porxada, porten 12 anys en funcionament, amb el
deteriorament que aquest fet suposa.

MEDI AMBIENT | ENTORN URBÀ

MOBILITAT | AMTU

Recreació del parc de l’Estació després de les millores amb la replantació i major massa arbustiva. > AJ. CALDES

Jaume Mauri, regidor de Caldes, en l’acte oficial del nomenament. > CEDIDA

Pla director del verd urbà

Caldes, l’epicentre del Flexitransport

L’Ajuntament de Caldes implementa millores verdes a l’entorn urbà

Caldes de Montbui ha estat el municipi escollit per acollir la pròxima Jornada Catalana de Mobilitat, que tindrà lloc entre març i abril del 2019.
La jornada, que s’ha convertit en un clar referent en el sector de la mobilitat, se celebra cada any en una de les ciutats adherides a l’AMTU i
compta amb un important èxit de públic a cada edició, així com la participació d’experts nacionals i europeus de reconegut prestigi.
La pròxima edició girarà entorn del Transport Flexible o també conegut com a transport a demanda. Es tracta “d’aquell mitjà de transport
que s’utilitza per a llocs on el servei regular d’autobusos no és sostenible, llocs molt complicats per donar un bon servei regular”, explicava Jaume Mauri, regidor d’Espais Públics i Sostenibilitat. A través
aquesta modalitat de transport, la qual s’adapta a les necessitats dels
usuaris, “a Caldes resoldrem la problemàtica que tenen els veïns
que viuen, per exemple, en barris extraurbans o durant els caps de
setmana, quan no hi ha línies regulars”, seguia explicant el regidor.
Caldes, que darrerament ha estat treballant per implementar polítiques
de mobilitat sostenible, ha estat l’escollida tenint en compte, també, les
seves prestacions en serveis, equipaments i atractiu turístic.

El consistori calderí ja disposa del
Pla director del verd urbà de la vila
elaborat per la Diputació de Barcelona; un diagnòstic exhaustiu amb
propostes d’actuacions de millora
de la qualitat del verd urbà i la seva
gestió general. Entre altres indicacions, el Pla ha determinat quines
espècies d’arbrat són inadequades
per l’espai viari on viuen, ha detectat la necessitat d’ampliar els espais
verds del centre i ha proposat una
reorganització del servei de manteniment de les zones verdes per

incrementar la seva eficiència. La
primera zona d’actuació on ja s’han
dut a terme les propostes del Pla ha
estat la plaça de la Salut, espai on
“s’han dut a terme accions senzilles, però que han intentat millorar la imatge de la plaça amb la
plantació de més vegetació arbustiva i ressembrant els parterres”,
comenta Anna Terricabras, paisatgista i enginyer agrícola a càrrec
de l’execució del Pla director. La següent fase d’actuació es derivarà al
parc de l’Estació, espai on es crea-

ran recorreguts laberíntics i es reforçarà la plantació arbustiva amb
planta vivaç de flor. Un altre dels
punts importants a resoldre i que ha
evidenciat l’informe ha estat la “decadència molt greu d’espais verds
al centre del municipi”, comenta
Jaume Mauri, regidor d’Espais Públics i Sostenibilitat: “Una de les
prioritats serà trobar nous pulmons d’oxigen entre tanta massificació urbanística, és a dir, al centre urbà on es concentra la major
densitat de la població”.
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A La Nit de les Idees brilla
l’esperit emprenedor

scoltàvem recentment en una entrevista a
Lluís Llongueras, un dels perruquers amb més
renom del país, que “l’èxit no és tenir una idea,
perquè tothom en té, sinó que l’èxit és tirar-la
endavant, materialitzar-la”. A la “Nit de les
idees”, que se celebra el mateix dia que escrivim aquest article, el que valorem és aquest esperit emprenedor, d’empenta,
de ser proactius, d’imaginar un projecte i ser capaços de buscar les eines i els recursos per fer-lo realitat. És a dir, que el
que comença com un somni pugui acabar en negoci o empresa. Enguany, hem tingut menys projectes que a l’edició anterior però de molta qualitat. Per tant, hem valorat positivament
que hi hagi un descens de la quantitat però una millora en la
qualitat. Creiem que aquest fet també evidencia una nova situació relacionada amb el context social i econòmic. Fa uns
anys, quan l’ull de l’huracà de la crisi econòmica estava sobre
nostre, moltes persones que es van quedar sense feina van
veure la necessitat de reinventar-se com fos i van crear petites empreses. Ara, la situació ha canviat. És cert que seguim
tenint atur al municipi (taxa del 9,36% d’atur), però també
és cert que ha baixat molt. Tot i això, des de la Regidoria de
Desenvolupament Econòmic seguim fent moltes polítiques
de treball i de promoció econòmica. Us convidem a donar un
cop d’ull al nostre web: (www.caldesdemontbui.cat/municipi/equipaments/la-piqueta-centre-per-al-desenvolupamenteconomic-local.html). Així doncs, podem dir que en general
les persones que avui en dia es “tiren a la piscina” de crear
una empresa acostumen a estar més motivades per aquest
esperit emprenador pur que no pas per una necessitat de trobar alguna sortida laboral. I això ho hem detectat en tots els
projectes multidisciplinaris i empreses que s’han presentat
als premis en aquesta edició, la tercera ja (2014, 2016 i 2018).
Tots ells, orientats a la innovació industrial i tecnològica, als
serveis de proximitat i comerç i també relacionats amb l’oci,
la salut i el benestar. Felicitats a tots, als guanyadors i als que
us hi heu presentat; heu fet una gran feina!

En contra de l’assetjament
sexual

A

l passat Ple SOM Caldes va presentar una
moció en contra de l’explotació laboral i
agressions sexuals a les treballadores. El
Grup Municipal Socialista no només ens hi
vam adherir sinó que també hi vam voler
aportar el nostre petit gra de sorra per fer-ne una moció
més completa, si això és possible. Totes i tots n’estem
fartes/s, de les diferents agressions que es produeixen
dia rere dia a dones treballadores i a l’explotació a què se
sotmeten. Volem deixar d’escoltar notícies sobre violacions que es produeixen en festes populars, en racons d’una
ciutat o en zones d’oci nocturn. Vivim en una societat plural, democràtica, oberta a tothom, però aquests fets ens
fan pensar que encara som al s. XIX, on es considerava
la dona un ésser inferior i sense drets. Des d’aquestes línies encoratgem a totes les dones que es vegin en alguna d’aquestes situacions que denunciïn, que s’adrecin a
l’Ajuntament demanant ajuda, Policia Local, Mossos d’Esquadra, veïns... Que no callin, no estan soles. Entre totes i
tots ho hem d’aturar d’una vegada per totes. Sembla que la
justícia no ha estat justa recentment amb un cas per tothom conegut, però això no ens ha de fer defallir, el cas no
s’ha acabat. N’estem del tot convençuts, que es farà justícia. Malauradament no tan ràpid com ens agradaria, però
s’ha de pensar en positiu i creure que hi haurà un final
feliç per a la víctima (dins de tot el mal que ha sofert). Una
vegada més, animem a totes les víctimes d’agressions al
carrer, a la feina, a una festa..., sigui on sigui, a denunciar-ho. Només denunciant es podran aturar als agressors.

28J. #Existim. Recordem,
Exigim, Lluitem...

l 28 de juny, als Països Catalans i arreu del
món, és sinònim de lluita. És sempre una diada
de lluita per prendre totes les eines al nostre
abast per enderrocar els jous de l’odi. Referents no ens en falten per fer-ho. En la memòria tenim les dissidents sexuals i de gènere a Stonewall
plantant cara les batudes policials, les trans encapçalant la
primera manifestació per l’alliberament gai a Barcelona, les
lesbianes visibles i sense por en tots els llocs on no se les esperava, les activistes dient que cap bus transfòbic passejaria
amb tranquil·litat per les nostres ciutats... Lluitem contra el
pinkwashing que tenyeix de rosa la discriminació, la militarització i el patiment de moltes persones arreu del món i la
persecució a les persones migrades que s’acarnissa en el col·
lectiu LGTBI. RECORDEM a totes aquelles que ens han precedit en la lluita per l’alliberament LGTBI. Fem valdre la memòria de lluitadores, activistes i militants que forjant un teler
de lluites obreres, feministes i populars van saber que l’alliberament sexual i de gènere calia que fos un eix present en
totes i cadascuna de les reivindicacions per una societat justa
i sense discriminació. EXIGIM polítiques LGTB a tots els municipis. Impulsem un treball irreversible en l’àmbit municipalista que transformi les condicions d’existència de lesbianes,
gais, trans, bisexuals i intersexuals. A les escoles, contribuint
a implantar plans pedagògics que posin de relleu la diversitat
sexual i de gènere de la nostra societat; a la feina, combatent
qualsevol rastre de discriminació; als carrers, convertint-los
en espais de seguretat per a totes les persones, omplint-los
de referents visibles LGTBI, recuperant la memòria lluitadora, fomentant un esport on capiguem totes, o posant una mirada LTGB a les polítiques de salut de forma integral i transversal. Construïm un oci alternatiu inclusiu que no garbelli
en funció de la classe i/o de la raça, que no col·labori amb el
macroempresariat que precaritza les nostres vides. LLUITEM contra l’heteropatriarcat i totes les seves expressions.
Són punt de partida. Referents. Existeixen. Fem-ho. #Existim

Termalisme o pintxos?
a molts anys que es discuteix el model de
poble que volem. Un dels aspectes recurrents és el tema turístic. Per no anar més
lluny, ja durant els governs encapçalats per
la Montserrat Domènech i després amb els
d’ERC, és repetitu el debat sobre el model de poble turístic que ha de ser Caldes. I sempre es prioritza el tema
termal. És cert que comptar amb l’aigua calenta d’una
temperatura de les més altes d’Europa és un actiu que
cal posar en valor. I cal explotar-lo, sempre que sigui en
benefici col·lectiu.
Ara mateix, hi ha un projecte d’estació balneària a les Cremades, a l’altra banda de la riera, que el govern municipal
vol engegar. Amb la disfressa d’un procés participatiu (on
no hi havia l’opció de dir no a fer-lo), es pretén travessar
una de les línies vermelles de Caldes: travessar la riera
és un punt de no-retorn, és una porta oberta a urbanitzar aquella zona. Una vegada començat, ningú ho podrà
parar. Tenim l’espai de Can Rius que, ben gestionat, pot
donar valor al projecte de vila termal.
La Via del Pintxo ha demostrat que hi ha altres alternatives per difondre els actius de Caldes. Que s’hagin consumit 22.000 pintxos en pocs dies dona idea del potencial de Caldes en el seu aspecte gastronòmic. Tenim una
oferta gastronòmica poc comparable amb altres llocs. És
constant l’afluència de visitants atrets per la qualitat i la
quantitat de l’oferta. L’Ajuntament hi ha posat el seu gra
de sorra. La col·laboració publicoprivada, en aquest cas,
ha funcionat.
No seria millor aprofitar els actius que ja tenim i deixar-nos de grans i perillosos projectes megalòmans?

PDeCAT Caldes de Montbui

Fundació Santa Susanna:
els reptes d’avui
mb més de 600 anys d’història, la Fundació Santa Susanna és una de les entitats
sense ànim de lucre més respectades i valorades per tots els calderins per la seva
tasca d’acolliment i la seva voluntat d’oferir
una atenció integral, principalment a les persones grans,
però també cada vegada més amb serveis orientats a persones de totes les edats. Residència social assistida, centre de dia, casa d’acollida, serveis de rehabilitació, atenció al dol... són alguns dels molts serveis que ofereix la
Fundació que, tot i ser una entitat sense ànim de lucre,
és una de les empreses més grans de Caldes, amb més de
200 treballadors.
A causa d’una davallada en els ingressos, els darrers dos
anys la Fundació ha presentat resultats negatius en els
comptes anuals, la qual cosa ha motivat que la direcció i
el patronat plantegin una reestructuració en l’organització, dividint la Fundació Santa Susanna en tres fundacions: una fundació per l’atenció sociosanitària, una de patrimonial i una tercera per la resta de serveis. Aquesta
reorganització comporta un canvi de condicions per alguns dels treballadors, que deixaran el conveni sociosanitari per passar al conveni xxx.
Tots els canvis generen incertesa, és evident, i som coneixedors de la preocupació dels treballadors de la Fundació.
Volem que la Fundació Santa Susanna segueixi sent un
referent tant a Caldes com en el sector. Volem que sigui
viable i que segueixi ajudant i recolzant a totes les persones i famílies que ho puguin necessitar. I volem que ho
pugui fer amb el menor impacte possible per a les persones que hi treballen. Són aquestes persones les que fan de
la Fundació el que és: un espai d’acollida, d’atenció personalitzada i de proximitat. És per això que demanem a
tots els implicats la màxima transparència i bona voluntat, per tal que tots aquests canvis puguin mantenir l’esperit de la Fundació.

No podem creuar-nos de braços

l passat 26 de juny a la Comissió de Cooperació Internacional pel Desenvolupament, el
Partit Popular va demanar incloure mesures contra ”la violència invisible” a nenes i
dones, en el V Pla Director de la Cooperació Espanyola a través d una proposició no de llei al Congrés dels Diputats.
En la intervenció de la nostra diputada, en la Comissió de
Cooperació Internacional per al Desenvolupament amb
motiu del debat d’una iniciativa del nostre grup referent a
això, la parlamentària popular ha pres com a punt de partida la definició de l’Assemblea de Nacions Unides sobre
l’eliminació de la violència contra la dona de fa 21 anys.
Cal ressaltar que existeix “una violència en moltes ocasions invisible” contra la dona, com el tràfic de dones i
nenes amb finalitats d’explotació sexual, la mutilació genital femenina i els matrimonis forçosos.
No podem creuar-nos de braços, la importància d’aquesta
iniciativa del GPP és perquè milions de nenes ens necessiten per poder viure en llibertat. Hem de garantir que la infància i el seu benestar sigui una prioritat en la política de
la cooperació espanyola, garantir les directrius de l’estratègia d’infància de la cooperació espanyola i que s’integri
en el V Pla Director, i emmarcar alguna cosa important
dins l’Agenda 20-30 per a l’actuació que hem de fer de cara
a la lluita contra els matrimonis forçosos, la mutilació genital femenina i el tràfic d’éssers humans amb finalitats
d’explotació sexual.

Del 03 al 16 de juliol de 2018

OPINIÓ / CIUTADANA | 09

calderí / #29

Podeu escriure les vostres cartes a hola@calderi.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon i número del DNI. Fins a un
màxim de 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades. Els escrits es publicaran per estricte ordre d’arribada. Les
opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions. El Calderí no es fa responsable del contingut dels articles publicats.

Fotos de la setmana

La campanya de recollida d’aliments se celebrarà el 6 i 7 de juliol. > aj. caldes

Nova campanya de recollida d’aliments
Els dies 6 i 7 de juliol se celebrarà una nova campanya de recollida d’aliments, els quals es destinaran íntegrament a l’atenció de famílies calderines usuàries del Rebost Solidari. Aquesta segona campanya de l’any, que
sempre té lloc al juliol, es fa especialment necessària a causa del tancament de les escoles, quan infants del municipi en situació de risc deixen de
tenir garantit un àpat complet diari. La recollida d’aliments es farà als supermercats Caprabo, Coaliment, Bon Àrea, Dia i Mercadona i als establiments Abel, Balneari Termes Victòria, Image Solution i Òptica Montbui.
Sobretot, es demanen aliments com conserves de peix, llegums, cuits, llet,
oli, tomàquet fregit, xampús i gels de bany i sabó líquid per rentar la roba.

Visita al Thermalia

Afany pel saber

> Els Divinos

> Domènec Sánchez Riera

Dijous passat, 21 de juny, un grup
d’amics vam visitar el Museu
Thermalia, concretament la sala
dedicada als Balnearis, amb motiu
de la xerrada a càrrec de Raimundo García de títol “L’origen i propietats de l’aigua termal i la història dels balnearis de Caldes”. La
conferència va ser molt interessant, vam poder conèixer aspectes del termalisme local que només
una persona tan entesa com Raimundo García pot explicar. Aquesta és una primera xerrada-visita
que volem continuar fent per tal
de donar a conèixer la riquesa patrimonial de Caldes de la mà d’experts locals coneixedors de diferents temes.

Avui, comptant amb el vostre permís, em permeto prendre’m la llicència de canviar de registre respecte a d’altres escrits que em feu
l’honor de llegir.
Això de la inquietud pel voler saber
deu ser com una mena d’addicció;
quant més investigues i t’informes,
més ganes tens d’ampliar coneixements; si, a més a més tens en compte la brevetat de la vida, tens una
edat i cada cop veus més a prop la
meta, això encara t’empeny més cap
a aquest voler saber. No sabria pas
dir-vos si això és bo o dolent, però
només que sigui per despertar consciències i que no t’adotzenin, crec,
sens dubte, que deu ser bo.
Darrerament això m’ha tornat a passar un cop de tants més, llegint el llibre de Ian Gibson Granada 1936. El
asesinato de Garcia Lorca que, per
cert vaig ‘trobar’ a la fira de brocanters del passat cap de setmana. No

m’atreviré a fer cap comentari respecte a la seva vasta obra, ja sigui literària, poèticA o teatral; no tinc ni
de lluny coneixements per ni tan sols
intentar-ho... i després, perquè és
una obra tan ingent que em perdria.
El que no he pogut, però, passar
per alt és llegir un discurs que Federico va fer en la inauguració de
la biblioteca al seu poble natal,
Fuente Vaquero de Granada. Com
que és una mica/bastant llarg, m’he
pres la gosadia d’extraure’n uns comentaris que espero que us agradin tant com a mi:
“ No solo de pan vive el hombre.
Yo, si tuviera hambre y estuviera
desvalido en la calle, no pediría un
pan sino que pediria medio pan y
un libro...”. “Bien está que todos los
hombres coman, pero que todos
los hombres sepan y no olvidéis
este precioso refrán que escribió
un crítico francés del siglo XIX:
dime que lees y te diré quien eres”.
Com deia al començament, aquest
escrit potser és una mica ‘atípic’
respecte als que acostumo a fer.
Em faig el propòsit d’esmenar-ho
i no fer-ho gaire sovint. Gràcies.
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“L’home orquestra”, l’aventura de Moreno Peyrón
Aquest documental que explica l’aventura americana de Jesús Moreno Peyrón, un dels
músics del nostre país que ha treballat amb més figures internacionals, està dirigit pel
calderí Àlex Gómez-Font i s’estrena al “Sense Ficció” de TV3, a les 22:05 h d’avui dimarts
3 de juliol. L’èxit de la cinta i la bona crítica li han permès fer el salt a un altre continent
i el documental ha estat seleccionat per formar part del festival MARFICI al Mar del
Plata, a Argentina.

MÚSICA | EMM JOAN VALLS

L’orquestra municipal,
l’ambaixador musical de Caldes
L’agrupació neix gràcies a la col·laboració de l’AMPA de l’Escola Joan Valls, la mateixa escola i l’Ajuntament

Toni Canyameras

L

a música farà sonar
el nom de Caldes
de Montbui a través d’una orquestra
municipal que assajarà cada dos dissabtes a partir
del setembre. El projecte impulsat per l’AMPA de l’Escola Municipal de Música Joan Valls junt
amb l’Ajuntament i la mateixa escola neix amb aspiracions de créixer i reproduir la imatge de la vila
termal per la comarca i per Catalunya. “Creiem que l’orquestra
pot ser un magnífic ambaixador de Caldes amb actes i concerts. També és un pas més per
demostrar la sensibilitat del
municipi amb la música’’, assegura el regidor de Cultura de la
vila, Isidre Pineda. Una orquestra
que serà oberta a tothom, sense
distingir procedència, lloc d’estudis musicals o edat. “Hi ha un
senyor de Caldes de 91 anys que
se’ns ha ofert per tocar el trombó i la trompeta’’, destaca la directora de l’Escola Joan Valls,
Montse Pieres.
Qui va implantar l’embrió
per fer realitat l’orquestra va ser
l’AMPA de l’Escola, com explica
la seva presidenta, Mercè Riera:
“Volíem recollir les necessitats
dels joves que no tenien espai
per seguir tocant el seu instrument quan acabaven la seva formació a l’escola de música o havien de deixar-ho pels estudis.
Feia anys que volíem plasmar
la idea, però ara hem trobat el
punt de confluència amb l’Escola i l’Ajuntament’’, explica Riera.
La principal despesa que implicarà el projecte serà el director d’orquestra, contractat per l’AMPA,
que remunerarà la seva feina amb
la subvenció que l’associació rebi
del Consistori. Els músics que hi
vulguin prendre part només hauran de pagar 44 euros a l’any.
Miquel Massana serà qui

Orquestra i cor especial de l’Escola de Música Joan Valls en la celebració del seu 35è aniversari. > CEDIDA

“Volíem recollir les
necessitats dels joves
que no tenien espai per
seguir tocant el seu
instrument’’

“És una satisfacció
haver estat escollit
per portar un projecte
que vol representar
un poble”

Mercè Riera
Presidenta de l’AMPA
de l’EMM Joan Valls

Miquel Massana
Director de l’Orquestra
Municipal de Caldes

porti la batuta. Nascut a la Selva
del Camp, compta només amb 26
anys però ja és professor de llenguatge musical al Conservatori
de Bellaterra, a més de dirigir altres agrupacions musicals com
l’orquestra de cambra de la Societat Coral Amics de la Unió’ de
Granollers. “És una satisfacció
haver estat escollit per portar
un projecte que vol representar
un poble. M’agradaria muntar
una orquestra simfònica que interpreti un repertori de música variat, des de la clàssica fins
la moderna’’, afirma Massana,
que serà assistit per professors
de l’Escola Municipal com el cap
d’estudis, Abel Batlles.

L’orquestra, que podria celebrar el seu primer acte públic a
finals d’any, suma ja 20 inscrits.
Segons Montse Pieres, ’’la xifra
supera les expectatives i encara hi ha gent que no ha formalitzat la inscripció però que ha
donat la seva paraula’’. A altaveus del poble com el grup de
flautistes Flaustaff o el Festival Molí de l’Esclop -que se celebra per tercer cop aquest juliol a la vila termal amb artistes
com Joan Dausà- ara s’hi suma
la formació de Massana. L’única orquestra municipal de la comarca ambiciona ser un potent
ambaixador musical de Caldes
de Montbui.
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Rafel Sala s’acomiada amb un concert

Imatge d’arxiu d’una catifa floral durant el Corpus de l’any 2008. > CEDIDA

L’art catifaire calderí
viatja a Washington
L’exposició internacional que se celebra a Washignton i que porta per
nom Smithsonian Folklife Festival és un dels esdeveniments més importants del món dedicats al patrimoni cultural immaterial, amb més
d’un milió de visitants. Aquest any Catalunya hi participarà amb el
lema ‘‘Catalunya: tradició i creativitat des de la Mediterrània”.
La Federació Catalana de Catifes, amb una delegació de l’entitat calderina
Acció Cívica Calderina i una representació institucional del municipi,
seran presents a l’exposició a l’aire lliure al National Mall de Washington
DC, del 27 de juny al 8 de juliol. Les catifes de flors participaran en aquest
certamen com a tradició mil·lenària d’art efímer amb el modernisme
català com a fil conductor. L’art catifaire ha esdevingut un element de
la cultura popular i tradicional catalana, la qual combina el fet religiós,
artístic i cultural. Durant el Folklife Festival la participació catalana
tindrà l’oportunitat de mostrar la riquesa i la diversitat de les seves
tradicions culturals i la seva cultura popular, que hi serà representada
a través de la música, la dansa d’arrel, els castellers, l’artesania i les
festes tradicionals, entre d’altres.

El dimecres 27 de juny la Sala Noble de Can Rius va
acollir el concert de comiat per la seva jubilació del
professor de l’Escola Municipal de Música Joan Valls.
Rafel Sala, que va ser homenatjat per tots els assistents, va interpretar Música del Romanticisme per
a guitarra, un recital on es van poder escoltar peces
com 5 Preludis de F. Molino, La Vallée d’Ornans op.17
de N. Coste, Bardenklänge op.13 de J.K Mertz, entre
d’altres. Rafel Sala s’acomiada de l’escola després de
37 anys inculcant als joves l’amor per la música, tot i
que també ha enregistrat dos CD, Caprici i A piacere. Ha tocat amb músics com Claudi Arimany, Carles
Riera, Ruben Parejo i Jose I. González. Ha participat
en diversos festivals per Espanya, França, Alemanya i
Itàlia, tant com a solista com a part de diferents grups
de cambra, i ha dirigit diverses corals, entre les quals
la Coral Guisla de Caldes de Montbui.

fi de curs | Escoles bressol municipals

LA REMIAU | Safareig de la Canaleta

Festes per acomiadar el curs

Nou cicle ‘Memòria i Espai’

L’Escola Bressol Municipal Gegant del Pi va ser la primera d’acomiadar el curs amb una festa organitzada
conjuntament amb l’AMPA el passat 22 de juny. Van
preparar una jornada amb diferents activitats com un
photocall, un taller de bombolles gegants, un concurs
de pastissos, un concurs d’endevinalles i una gran remullada final. El torn de l’escola bressol La Lluna va
ser el passat 29 de juny, on també van fer gaudir petits
i grans de diverses activitats per acomiadar el curs.

Dins del nou cicle ‘Memòria i Espai’ de la REMIAU, els
artistes Aina Desumvila i Marco Domenichetti amb
Denys Sanz van presentar, el passat 22 de juny, les
seves instal·lacions a una vuitantena de persones. Es
va mostrar una instal·lació de caire escultòric que recupera l’artesania del vímet amb la seva memòria. D’altra banda, l’Associació Cultural Orquestra Electrònica
del Vallès va presentar la instal·lació sonora Go:tes, posant de manifest la musicalitat de l’aigua del Safareig.
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Raül Silvestre, a la Triatló Infinitri

Frances, campiona de nou

Raúl Silvestre, del CN Caldes, va ser l’únic representant del club en la Triatló Infinitri d’Almassora, celebrada a Castelló el diumenge 17 de juny. L’atleta
va aconseguir una destacada 21a posició en la classificació general, davant
els més de 80 participants en la distància half, la qual constava de 1.900 metres de natació, seguits de 90 quilòmetres de bicicleta i 21 quilòmetres més de
cursa a peu. Silvestre va aconseguir finalitzar la prova esportiva en tan sols
4 hores i 25 minuts, mèrit esportiu que ha estat reconegut pel club calderí.

La jove calderina practicant de patinatge artístic, Elna
Frances, s’ha enfilat novament al podi amb la medalla
d’or en el Campionat Infantil de Barcelona. L’esdeveniment va tenir lloc el dies 22 i 23 de juny a Parets del Vallès. Frances va aconseguir revalidar el seu títol contra
les 32 patinadores participants i el resultat li permetrà
disputar el pròxim Campionat de Catalunya.

Albert San Andrés

Q

uan amb 15 anys Roger
Hermosilla va provar el
tir amb arc per primera
vegada, li era difícil imaginar que aquest esport
canviaria la seva vida.
L’ara tirador va néixer amb una malformació congènita, una hèrnia diafragmàtica que no li permetia respirar
amb normalitat i, per tant, li impedia
la pràctica de qualsevol esport competitiu. Tot i això, mai va rendir-se fins
descobrir la seva passió.
Aficionat a l’handbol, va haver de
deixar-ne la pràctica per falta de capacitats. Tot això, però, canviava en
el moment en el qual descobria el tir
amb carabina a un Saló de la Infància
de Barcelona, tot i que la complexitat
dels horaris i el desplaçament fins a
Barcelona li feien gairebé impossible la
pràctica de l’esport. Una activitat d’esport escolar a l’Institut Manolo Hugué
l’aproximava molt al que havia de ser
el seu futur i descobria el tir amb arc
a l’escola, gràcies a l’activitat que van
portar a terme els Arquers del Negrell.
En només sis mesos de pràctica, el
Roger –ara amb 21 anys- passava de l’ostracisme més absolut en el món de l’esport a postular-se com a una de les més
fermes revelacions d’aquesta complexa
pràctica. “Volia competir, però pels problemes respiratoris se’m feia molt difícil. Com que no podia practicar gairebé cap esport, vaig arribar a un punt
d’obesitat mòrbida i amb 15 anys no
podia fer una vida normal com la dels
meus amics” subratlla aquest calderí,
que descobria com en un esport on el
físic suposa el 50% i la tècnica l’altre 50%
aconseguia superar la malaltia en un període molt curt de temps. Amb la pràctica
de l’esport, en només sis mesos baixava
de 120 quilos a 68. “El desenvolupament
toràcic del tir amb arc aconseguia el
que ni tan sols els medicaments havien pogut fer i vaig acabar pràcticament
curat del tot. L’arc va facilitar aquest
desenvolupament” explica.
Als cap de tres mesos d’entrenar, va
aconseguir la quarta posició en un campionat de Catalunya cadet, cosa que li va
donar la següent empenta per competir a
l’estatal. Aquesta ràpida evolució li servia
per millorar tot el seu material de competició i en només un any ingressava al
Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat.
“Va canviar-me per complet la
qualitat de vida, ni els metges ni els nutricionistes es podien explicar el canvi
físic. L’arc va fer un gir a la meva vida.
Sempre havia estat limitat a competir.
Volia saber el que era competir i en cap
moment vaig plantejar-me arribar on
sóc ara”. Al CAR va començar a estudiar un grau superior d’animació i activitats
esportives i començava a mantenir contacte amb grans esportistes, que li servien per seguir creixent.

tir amb arc | el somni americà

Roger Hermosilla:
de l’ostracisme a l’elit
El tir amb arc va canviar la vida d’aquest calderí, que lluitarà per participar als Jocs
Olímpics de Tòquio l’any 2020 i als de París l’any 2024 amb els Estats Units

Hermosilla en una
competició als EUA.
Amb la copa de la
NCAA que acredita al
seu club com al segon
millor dels EUA.
Hermosilla davant del
logo de l’Emmanuel
College. > cedida

“Va canviarme per
complet la
qualitat de
vida, ni els
metges ni els
nutricionistes
es podien
explicar el
canvi físic”

Buscant l’excel·lència, Hermosilla
deixava els Arquers del Negrell per fitxar pel CTA Montjuïc, tot i que només
un any i mig després tornava al club
calderí per incompatibilitats horàries.
A mesura que anava creixent, s’especialitzava més en el tir amb arc i aconseguia quatre campionats de Catalunya, una setena posició al campionat
del món de Marràqueix (2015), la dissetena júnior el 2016 o la medalla UFEC
a la millor puntuació al català del 2017.
Però va arribar el moment d’anar
a la universitat i Hermosilla es veia
obligat a escollir entre els estudis o
l’esport, una dicotomia on no estava disposat a renunciar a res. Davant
de la falta d’oportunitats arreu de Ca-

talunya i Espanya –on no li permetien faltar a classe en no ser esportista
d’elit- el seu pare va contactar amb el
medallista olímpic nord-americà Jake
Kaminsky per temptejar el món del tir
als EUA. Kaminsky els donà dos noms,
un dels quals el de l’Emmanuel College, una de les millors acadèmies de tiradors del país i de més prestigi a les
lligues universitàries.
A través d’una agència de talents,
la universitat contactava amb el tirador
calderí per oferir-li una beca esportiva –
posterior a un difícil examen d’accés de
més de sis hores– on la pràctica del tir
amb arc i el seu talent poguessin créixer. L’ingrés a l’Emmanuel College, on
estudia Sport Management, li obria la

porta a unes instal·lacions de somni on
es podia dedicar de manera professional al seu esport, aconseguint en només
sis mesos un top 3 a la conferència sudest, un top 20 al nacional indoor, un top
20 en tir olímpic i una sisena posició estatal en parella mixta. A banda, la segona posició nacional de clubs.
Amb contracte pels pròxims sis
anys, Hermosilla vol estudiar la doble
titulació –la següent serà Sport Comunication- i ara lluitarà per classificar-se
al preolímpic pels Jocs de Tòquio 2020
i els de París 2024, on participarà amb
nacionalitat nord-americana, després
de renunciar per contracte a fer-ho
amb l’espanyola, atès que no ha tingut
cap facilitat per fer-ho.
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CURSES | CN CALDES

HOQUEI | CH CALDES

WATERPOLO | CN CALDES

Un atletisme imparable

El FC Barcelona i el Vendrell,
rivals en la Lliga Catalana

4a posició en l’estrena
dels benjamins

Els calderins, en el darrer partit amb FC Barcelona. > K. CÀTEDRA

Els joves calderins, durant el campionat.> CEDIDA

El Recam Làser Caldes ja coneix els seus rivals en la propera edició de la Lliga Catalana. El torneig, que s’iniciarà
el 25 d’agost, obre el teló de la temporada i serveix per
començar a guanyar les primeres sensacions.
Els vallesans estan enquadrats en el grup A, juntament
amb el FC Barcelona i CE Vendrell. El primer partit dels
de Candami serà al Palau Blaugrana contra el Barça.
Tres dies més tard, la Torre Roja acollirà el duel entre
els arlequinats i el Vendrell. Els dos primers classificats
del grup accediran als quarts de final que es disputaran
el 4 de setembre.
Finalment, la final four es disputarà el cap de setmana
del 8 i 9 de setembre. > Premsa CH Caldes

El passat dimecres 27 de juny, els joves esportistes de la disciplina de Waterpolo del CN
Caldes de la categoria benjamí, de només 9
i 10 anys d’edat, van participar per primera
vegada en la història del club al Campionat
de Catalunya, des de les piscines municipals
de Montjuic. Els joves calderins van disputar
fins a cinc partits, dels quals en van guanyar
un, en empatar un altre i en van perdre els
tres restants. Finalment, l’equip de CN Caldes va aconseguir classificar-se en la 4a posició, perdent l’opció de passar a quarts de
final per diferència de gols marcats.

Ja no es fa estrany anomenar les posicions destacades dels atletes calderins. En dues setmanes consecutives, els noms d’atletes de la secció
d’atletisme del Club Natació de Caldes s’han repetit en podis de diferents campionats. El diumenge 10
de juny, prop de 500 atletes veterans
i veteranes majors de 35 anys van
sumar-se al Campionat de Catalunya Màster a l’Aire Lliure celebrat,
per tercera vegada consecutiva, a la
pista municipal de La Pedra Salvadora de Mollet del Vallès. Entre tots
els participants, els calderins van
aconseguir unes magnífiques posicions: Mercè Puigdueta, d’una banda,
va quedar Campiona de Catalunya
en la categoria femenina F55 amb
un temps de 20:30. D’altra banda, i
en la categoria masculina M60, Manolo Romero va pujar també al podi
quedant sotscampió de Catalunya
amb un temps de 19:08.
Lluny d’acabar aquí les fites
d’aquests atletes, Joan Palomeras
s’hi va sumar amb la seva tercera
posició en la general de la cursa de
10 km celebrada a Pineda de Mar el
mateix diumenge 10 de juny. Passada la setmana, tant Puigdueta com
García van participar, juntament
amb els seus companys d’atletisme
del CN Caldes, en la 32a edició de

Puigdueta i Romero, en el Campionat de
Catalunya Màster. > CEDIDA

la Cursa Bellavista, un recorregut
que transcorre pels principals carrers del barri i s’endinsa per carreteres i camis propers, configurant
una cursa divertida i variada. En
aquesta, el CN Caldes va optar a la
destacada 2a posició en la prova per
equips i, en la prova individual i per
categories, Puigdueta va aconseguir
la 1a posició; García va quedar en 2a
posició i Òscar Gómez va fer també
podi, restant en la 3a posició.

FUTBOL | FITXATGES

La plantilla quasi completa del CF Caldes

Edu Morte, el nou fitxatge del CF Caldes, lluint la samarreta > T. CANYAMERAS

El CF Caldes ja té quasi completa
la seva plantilla després de tancar
quatre fitxatges més els últims dies.
El conjunt que entrenarà Duque ha
incorporat Edu Morte, Dani Cabrera, Álex Dávila i Rubén Pedragosa. Edu Morte és un experimentat
porter de 28 anys que ha competit
a Tercera Divisió amb el Manresa i
el Tenerife B i que ve del Tiana. Del
Montcada arriben el central Cabrera, una garantia de fiabilitat amb els

seus 28 anys, i el pivot Dávila, considerat un dels millors mig centres
de la categoria tot i els seus 21 anys.
L’últim jugador a incorporar-se ha
estat Pedragosa, un central de també
21 anys amb molta projecció procedent de la Molletense. Aquests fitxatges se sumen als de Chema, Sissoko, Cañadilla i Marçal Rovira, que
puja del juvenil. Pel que fa a les renovacions, fins a 11 jugadors continuaran a l’equip de la vila termal en

aquesta temporada del retorn a Segona Catalana: Aleix García, Carlos Martínez, Ferran Roca, Guillem
González, David Ferran, Gerard Sánchez, Alex Alonso, Edgar Fernández,
Aarón Parra, Marc Ortega i Albert
Camí. A la llista de baixes confirmades es troben Kevin Caballero, Quim
Ruiz, Roger Castellvell, Carlos Rodríguez, Maude Baldé, David Villegas,
Raül Olivé, Pol Vallespí, Arnau Avilés
i Aitor Ortega. > Toni Canyameras
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del 03 al 16 de juliol de 2018
EXPOSICIONS
Projecte Viu la Riera
Del 20 de juliol al 7 de setembre.
Exposició itinerant que
recorre, aigües amunt, els
municipis riberencs de la riera
de Caldes: La Llagosta, Santa
Perpètua de Moguda, Palausolità i Plegamans i Caldes de
Montbui. Entrada lliure.
Lloc: Biblioteca de Caldes
Organitza: Viu la Riera
Exposició Escaldàrium
Del 6 al 15 de juliol.
Lloc: Safareig de la Portalera
Organitza: Ball de Diables de
Caldes de Montbui
Col·labora: Museu Thermalia

dimarts 03
08 h · DEIXALLERIA MÒBIL
Lloc: Cantonada entre el carrer
Montserrat i l’avinguda Pi i
Margall.
Org.: Ajuntament de Caldes
15.45 h · TALLER
Taller de puntes de coixí a
càrrec de Conxa Aranda.
Tots els dimarts i dijous.
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: Assoc. Cultural de la Dona
16 h · INSCRIPCIÓ
Inscripcions al curs d’Agents
preventius en drogodependència
en l’àmbit de l’esport i el lleure
2018. Curs de formació teòric i
pràctic amb dues sessions de 4
hores (3 i 4 de juliol).
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: Ajuntament de Caldes

dimecres 04
16 h · BOOK EXPRESS
“Els punts cardinals” a càrrec
de Cos de Lletra. Lectura
escriptura creativa. Edat
recomanada: de 10 a 12 anys.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes
18.30 h · TALLER
Taller de teatre dirigit per
Núria Adam. Tots els dimecres.
Lloc: Sala del Teatre de la
Fundació Santa Susanna
Org.: Assoc. Cultural de la Dona

dijous 05
09 h · NATACIÓ
Campionat d’Espanya
Estiu Màster
Lloc: Reus
15.45 h · TALLER
Taller de puntes de coixí a
càrrec de Conxa Aranda.
Tots els dimarts i dijous.
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: Assoc. Cultural de la Dona
20 h · PRESOS POLÍTICS
“Música per la llibertat dels
presos polítics”: reivindicació,
música, parlaments i lectura de
documents relacionats amb la
temàtica de la concentració.
Lloc: Bar Canaletes
Organitza: ANC de Caldes

divendres 06
09 h · NATACIÓ
Campionat de Catalunya
Infantil d’Estiu.
Del 6 al 8 de juliol.
Lloc: Piscina Sant Jordi (BCN)
19 h ·
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
Exposició de fotografies
Mirades a l’Escaldàrium, un
petit recull de les fotografies
realitzades pels fotògrafs
acreditats i simpatitzants.
Lloc: Sala Delger
Organitza: Ball de Diables
de Caldes de Montbui
Col·labora: Museu Thermalia
19 h · XERRADA
“Costa Rica: més enllà del gallo
pinto i el pura vida”, a càrrec
de Toni Royo, responsable de
l’àrea de drets humans al Fons
Català de Cooperació, que va
viure 4 anys a Costa Rica. Acte
en el marc de Viatgeteca 2018.
20 h · CONCERT
Actuació del grup coral de grans
OCTET. Entrada gratuïta.
Lloc i org.: EMM Joan Valls
21.30 h · CONCERT
Actuació del grup Esmuc Jazz
Group, amb música italiana.
En el marc de les Jornades
Gastronòmiques de les Cireres.
Lloc: Restaurant Na Madrona
Org.: Ajuntament de Caldes
21.30 h ·
ESCALDÀRIUM DE CAMBRA
Lloc: Plaça del Molí de l’Esclop

dissabte 07
21.30 h · CONCERT
Actuació del grup Sultans of
Funk, amb alumnes de l’EMM
Joan Valls. En el marc de les
Jornades Gastronòmiques de
les Cireres.
Lloc: Restaurant Domus
Org.: Ajuntament de Caldes

diumenge 08
10 h ·
IOGA I MEDITACIÓ
PEL FOC DE L’ESTIU
Activitat per adults.
Lloc: Torre Marimon
Organitza: Juguem a Ioga.
Espai per a Infants i Famílies.
12 h · CASTELLERS
Actuació dels Escaldats amb
les colles de la Gaverresa i
Castellers de l’Alt Maresme
Lloc: Moià
18 h · BALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: Associació Gent Gran

dilluns 09
16 h · BOOK EXPRESS
“Els punts cardinals” ,
a càrrec de Cos de Lletra.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes

16 h · TALLER
Labors i taller de manualitats a
càrrec de Maria Miró.
Tots els dilluns.
Lloc: Centre Cívic i Cultural
Org.: Assoc. Cultural de la Dona

dimarts 10
18 h · TALLER INFANTIL
“Taller de postals de viatge”.
Taller creatiu i off-line adreçat
a nens/es a partir dels 9 anys.
Cal fer inscripció prèvia.
A càrrec de Marta Soley
de Dolça Llibreta.
Lloc i organitza: Biblioteca de
Caldes de Montbui

dimecres 11
09.30 h · NATACIÓ
CVI Campionat d’Espanya
Open Absolut i XL Campionat
d’Espanya Júnior Estiu.
De l’11 al 15 de juliol.
Lloc: Mairena de Aljarafe
(Sevilla)
16 h · BOOK EXPRESS
“Els punts cardinals”
a càrrec de Cos de Lletra.
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes
18.30 h · TALLER
Taller de teatre dirigit per
Núria Adam. Tots els dimecres.
Lloc: Sala del Teatre de la
Fundació Santa Susanna
Org.: Assoc. Cultural de la Dona
21.30 h ·
PROJECTE ESCALDÀRIUM
Participen: Ball de Gitanes
de Lliçà, Ball de Gitanes de
Martorelles, Escola Música
Joan Valls, Tot Música Stage
i UDOL
Lloc: Plaça del Molí de l’Esclop
Organitza: Ball de Diables de
Caldes de Montbui

dijous 12
19.30 h · CONCERT
Concert de Cant Coral en ocasió
de la Trobada Europea de Pueri
Cantores a Barcelona.
Entrada gratuïta.
Lloc: Església Parroquial de
Santa Maria
20 h · PRESOS POLÍTICS
“Música per la llibertat dels
presos polítics”: reivindicació,
música, parlaments i lectura de
documents relacionats amb la
temàtica de la concentració.
Lloc: Bar Canaletes
Organitza: ANC de Caldes

divendres 13
09 h · REVISIONS ITV
Per a ciclomotors i vehicles
agrícoles, fins a la 13 h.
No cal demanar hora.
Lloc: Unitat mòbil a Torre
Marimon
Organitza: Departament
Agrícola de la Generalitat
de Catalunya

escaldàrium
divendres 13
17 h · VIII JORNADA
ACTIVITATS AL CARRER
Lloc: Plaça Catalunya, carrer
Gregori Montserrat i carrer
Marquès.
Organitza: Club Natació Caldes
18 h · CAMINS DE BRUIXES
Lloc de sortida: Plaça de Can Rius
21.30 h · JUDICI I
EXECUCIÓ DE
LES BRUIXES
A càrrec de Projecte Lilith
i l’assessorament històric
de Cooltur
Lloc: Pont Romànic i Zona
Esportiva Les Cremades
22 h · SARDANES
A LA FRESCA
Ballada de sardanes a càrrec de
la Cobla Contemporània.
Lloc: Plaça de l’Església
Organitza: Agrupació
Sardanista Calderina
22.30 h · CARRETILLADA
DE LES CRIATURES
EMBRUIXADES
Lloc: Zona Esportiva Les
Cremades

dissabte 14

18 h · LA CULTURA
AMB L’ESCALDÀRIUM
Amb les actuacions de
Contacontes, Gegantons i
Capgrossos d’aigua, Castell
Escaldat i Bastons d’aigua i foc.
Inici cercavila: Plaça de
l’Església
Organitza: Ball de Gegants de
Caldes, Castellers de Caldes i
Bastoners de Caldes.
20.30 h · Escaldàrium
& Guisla
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: coral Guisla
19 h · SOPÀRIUM
(FOOD TRUCKS)
Lloc: Parc de Can Rius
Organitza: Ball de Diables de
Caldes de Montbui
22 h · SERVEI DE
GUARDAROPIA
Lloc: Parc de Can Rius
00 h · ESCALDÀRIUM
Lloc: Zona Esportiva
Les Cremades
Organitza: Ball de Diables de
Caldes de Montbui i Bombers
Voluntaris.
Col·labora: Ajuntament de
Caldes de Montbui

diumenge 15

10.30 h · DONACIÓ DE SANG
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: Banc de Sang i Teixits

18 h · BALL DE TARDA
Lloc: Les Cases dels Mestres
Org.: Associació Gent Gran

11 h · CAMINS DE BRUIXES
Lloc de sortida: Plaça de Can Rius

01.30 h ·
FESTA POSTESCALDÀRIUM
Amb l’Orquestra Mitjanit
i DJ Gravity Riders
Lloc: Parc de Can Rius

12 h · ESCUMÀRIUM
Lloc: Plaça de Catalunya
Organitza: Ass. Bombers
Voluntaris de Caldes
12 h · VERMUT
DEL FOC I L’AIGUA
Lloc i org.: Ateneu Molí d’en Ral
13 h · DINAR POPULAR
Lloc: Zona Esportiva
Les Cremades
Organitza: Grup “Pioners”
de l’AE El Pasqualet
18 h · LLIURAMENT PREMIS
Lliurament de Premis del IV
Concurs de Dibuix de Còmic i
Manga basat en la llegenda de
l’Escaldàrium
Lloc i org.: La Caverna de Voltir

dilluns 16
SERVEI D’ASSESSORIA
JURÍDICA PER A DONES
Lloc i organitza: Ajuntament de
Caldes de Montbui
09 h · REVISIONS ITV
Per a ciclomotors i vehicles
agrícoles, fins a les 13h.
No cal demanar hora.
Lloc: Unitat mòbil
a Torre Marimon
Organitza: Departament
Agrícola de la Generalitat
de Catalunya
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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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
Farmàcia Brunat
93 865 26 45 · C. Folch i Torres, 4

Farmàcia Codina
93 865 00 97 · C. Forn, 5-7

Farmàcia La Rotonda
93 865 58 98 · Pl. Lluís Companys, 4

Farmàcia Neus

La frase de la quinzena

“Comença on siguis,
utilitza el que tens,
fes el que puguis”

La recepta calderina

Mandonguilla
Marinera
Recepta per a 4 persones

> Arthur Ashe

93 862 21 93 · C. Santa Teresa, 8

Farmàcia R.T. M.
93 865 41 46 · Av. Pi i Margall, 36

Farmàcia Ruano
93 865 05 66 · C. Sabadell, 45

Farmàcia Tarruell
93 865 09 97 · C. Sant Ramon, 7
		
Farmàcies de guàrdia (de 22 a 00.30 h).
A partir de les 22 h, acabat l’horari
habitual de cada farmàcia i en cas
d’urgències farmacològiques cal trucar
a la Policia Municipal (T| 93 865 41 41).
Allà els informaran de la farmàcia de
torn, que obrirà per prestar-los el servei
d’urgències fins a les 00.30 h. A partir
de les 00.30 h, el servei de farmàcia de
guàrdia es deriva a la Farmàcia Viñamata
(c. Museu, 20; Granollers).

DEFUNCIONS
29 de juny · 84 anys
CAYETANO ROLDAN
FERNANDEZ
29 de juny · 89 anys
MARIA SUAREZ ALVAREZ
29 de juny · 42 anys
ESTHER CALLEN LEAL
26 de juny · 63 anys
GERTRUDIS CAYOLA DIAZ
25 de juny · 69 anys
DOMINGO SANCHEZ
MONTAÑES
21 de juny · 81 anys
EUGENIO MARTINEZ
FERNANDEZ

És una recepta del Cafè del Centre,
Guanyador a la millor tapa Via
del Pintxo 2018
Corredossos de Baix, 11
T. 656 311 750

Per a la mandonguilla:
· 4 potes de calamar
· 100g de verdures variades
· 75g de calamar
· 100 g de carn de llagostí
· 2g d’all i julivert

Fem una brunoisse de carbassó,
pastanaga, porro, bròcoli, llagostins i
calamars. Ho barrejarem tot bé i, amb
la massa resultant, fem pilotetes de 50
grams. Tot seguit, enfarinem i fregim.

Cremós d’alga Wakame:
· 115 g de patata de la
varietat Mona Lisa
· 50g de nata líquida
· 30g d’alga Wakame

Bullim les patates. Mentrestant haurem
hidratat l’alga wakame. Tot seguit
trinxem la mescla de la patata bullida i
l’alga, afegint una mica de nata líquida de
cuinar. Corregim de sal i pebre i reservem.

Salsa de suquet de peix:
· Cap i la pell dels llagostins
· 50g de ceba
· 50g de pebrot Vermell
· 6g de picada de fruits secs
· 10g de tomàquet fregit
· 5cl de vi blanc
· 100g de cada verdura
(porro, ceba i pastanaga).

Per crear un bon fumet farem un caldo
amb els caps i la pell dels llagostins
afegint-hi una mica de porro, ceba
i pastanaga. Després reservem.
Seguidament farem la salsa sofregint
la ceba i el tomàquet en una cassola.
Afegirem a continuació el vi blanc i el
fumet de llagostins. Ho deixem coure
10 minuts. En acabar afegim la picada
de fruits secs i espesseïm. Finalment
corregim de sal i de pebre. Per presentar
la mandonguilla fregim les potes de
calamar i les hi col·loquem al damunt.
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Curiositats

Artista multidisciplinària

Helena
Pielias
Cerrato

Resident a Roca Umbert Fàbrica de les Arts de
Granollers, forma amb Vicenç Viaplana l’estudi
de recerca artística Frau. Aquestes línies no són
suficients per encabir tota la seva producció artística:
pintura, fotografia, performance, vídeo i dinamització
artística. També la podeu veure a Thermalia.

Jordi Rius

Q. PASCUAL

· Ets artista a temps complet?
No es pot separar el que és i el que es
fa perquè jo no faig d’artista, soc artista. Llavors crec que, inevitablement, ho
soc sempre.

“Per res del món, des
del meu punt de vista,
l’art ha de ser estètic o
emocional i prou”

Del 03 al 16 de juliol de 2018

· El concepte d’artista multidisciplinària és el que més et defineix?
A mi m’agrada autodenominar-me
així, bàsicament perquè avui en dia
l’artista contemporani d’alguna manera és multidisciplinari, vol expressar i
ho fa buscant diferents tipus de llenguatges que el puguin dur a expressar
allò que li interessa dir. Jo em sento
multidisciplinària perquè no em quedo
amb una sola tècnica o disciplina, perquè el que jo vull al final és dir alguna
cosa i la manera com la dic no m‘importa. Crec que hi ha artistes multidisciplinaris des dels ismes, quan ja van
començar a aparèixer aquests artistes
que no només eren pintors o escultors.
· Dedicar-se a tants àmbits artístics
t’obre el ventall de possibilitats?
Sí, de fet és una cosa que vull consolidar. Obrir el ventall de llenguatges és
alhora una càrrega perquè des de fora
s’exigeix que tinguem una formació o
un ofici tancat.
· Mai t’has plantejat si ets artista i
realment què fas?
Uf, moltes vegades. Mira, l’exercici més
simple és fer-me un web. Però què hi

poso? Ho poso tot o només una part?
Sempre hi ha aquella pressió per especialitzar-te, el món dels màsters...
Jo no em vull especialitzar.
· Quin sentiment ha de tenir l’espectador al veure una exposició?
El primer que necessites per gaudir d’una obra d’art és que t’enganxi. De sobte hi ha un fil entre tu
i l’obra d’art, és una cosa irracional que es genera o que no es genera. Ara bé, a partir d’aquest fil
si tu l’enganxes i t’hi acostes hi ha
moltes altres coses. Per a mi, l’art,
i això és una opinió personal que
no tothom comparteix, ha d’estar
contextualitzat. Per res del món,
des del meu punt de vista, l’art ha
de ser estètic o emocional i prou.
És estètic i emocional en tant que
estàs entenent el que estàs veient.
· L’art ha de tenir un cert compromís polític o social?
No necessàriament. Però sí que és
cert que a mi m’interessa molt l’art
que té un compromís, potser no cal
polític, però sí social. És a dir, l’artista és abans que res una persona i això ja ho deia Manolo Hugué.
L’artista és una persona que està
creant i hi ha tota una sèrie de factors que l’estan influint.
· Et fa especial il·lusió que Thermalia hagi continuat el projecte de la MIAU amb la REMIAU?

Molta. La MIAU va ser una proposta amb la qual vaig estar vinculada abans de treballar al museu
des de l’associació d’artistes calderina 7 d’art. Quan l’entitat es va diluir, alguns dels seus membres ens
vam afegir a l’aventura del MIAU.
És una proposta de la qual me’n
sento molt contenta perquè és
una perleta, menuda, per a un públic relativament reduït, però que
cuida molt les propostes.
· A l’estudi Frau vau fer dos encàrrecs sobre el 80è aniversari
del bombardeig de Granollers.
Com va anar l’experiència?
És un projecte conjunt que vam
fer durant sis mesos. Ens vam submergir literalment en uns fets històrics que van marcar molt Granollers i el món en general. Nosaltres
rebem l’encàrrec per fer la direcció
artística d’un concert de música. I
ens ho prenem com un repte per
convertir un concert en un gran espectacle amb tots els sentits sensorials i emotius. D’aquesta experiència també en traiem un resultat
videogràfic i, en breu, traurem un
resultat expositiu. Com a Frau, no
ens centrem en un únic espai d’exhibició. Vam entomar el projecte
defugint la qüestió local per convertir-la en una qüestió global.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

