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una vegada ha acabat el curs escolar, el Rebost solidari ha encetat una campanya de recollida estival d’aliments                      per a les famílies usuàries de l’equipament

Objectiu: garantir un àpat diari       durant l’estiu

Diversos voluntaris del Rebost Solidari empenyent una banyera plena d’aliments a la sortida d’un supermercat durant el passat cap de setmana. > Q. Pascual

soLIDArITAT | REbOSt SOLIDARI

Caldes de Montbui es va 
fer, el cap de setmana pas-
sat, una nova crida solidà-
ria perquè la ciutadania 
col·labori en la campanya 

de recollida d’aliments de l’estiu. Aques-
ta convocatòria es destina íntegrament a 
l’atenció de famílies usuàries del Rebost 
Solidari i es fa més necessària, sobretot 
arran de les vacances i el tancament de 
les escoles, per la qual cosa els infants 
del municipi en situació de risc deixen 
de tenir garantit un àpat diari.

En total s’han recollit 8.200 quilos 
d’aliments, una tasca que ha estat pos-
sible gràcies a la participació de 110 vo-
luntaris. Enguany també s’han utilitzat 
bosses reciclables. L’any passat, la cam-
panya de recollida es va fer entre el 6 i 
7 de juliol i es van aconseguir 8.000 kg 
de productes de primera necessitat. La 
recollida va comptar amb 52 voluntaris.

En aquesta crida han participat 
l’Ajuntament i les entitats que gestio-
nen el Rebost Solidari (Creu Roja i Cà-
ritas Caldes) amb la col·laboració de les 
esglésies evangèliques Paraula Viva i 
George Lawrence i l’entitat Rotary Club 

A
Jordi rius Caldes de Montbui – Cingles de Bertí.

La recollida d’aliments es va fer 
aquest cap de setmana passat als su-
permercats i establiments Ametller 
Origen, Bon Àrea, Caprabo, Coaliment, 
Condis, Dia, El Celler i Mercadona.

Els aliments demanats han estat 
sobretot conserves de peix, llegums 

cuits, llet, arròs, pasta, oli, tomàquet 
fregit, sucre i farina i productes com 
xampús i gels de bany i sabó líquid per 
rentar la roba.

Josep Puigdomènech, de Càri-
tas Caldes, ha posat l’accent en el fet 
que durant la recollida solidària “no es 
busquen grans donacions, sinó sen-

8.200 quilos 
d’aliments s’han 
recollit aquest cap 
de setmana

8 
establiments 
han participat en la 
campanya 

126 famílies 
ateses pel Rebost 
Solidari des de 
gener fins al 25 de 
juny de 2019

zillament aportar el nostre gra de 
sorra. Es tracta d’aprofitar la com-
pra que fem d’aliments  en un super-
mercat durant el cap de setmana i  
calcular com si tinguéssim un con-
vidat”. Puigdomènec també ha posat 
en valor els articles d’higiene personal 
“perquè és molt important conser-
var una higiene per a les persones”. 
Joaquim Campistron, de l’església 
evangèlica Paraula Viva, ha agraït el 
gest de les persones que participen fent 
aportacions amb menjar i productes 
d’higiene personal, però ha recalcat el 
fet que “ha d’arribar un dia en què 
hem de ser capaços de posar-nos da-
vant de les autoritats perquè usin bé 
els seus pressupostos i bona part de  
la càrrega no hagi de caure entre els 
ajuntaments i en els particulars”.

Tot i que aquest recapte no és tan 
important com el que es fa al novembre 
“ens ajuda a mantenir el fil. De novem-
bre a novembre no arribaríem, i amb 
aquests ajuts de juny tapem una mica 
més forats”, assenyala Puigdomènech.

Si bé durant el curs escolar l’àpat 
diari dels alumnes de famílies neces-
sitades està organitzat, quan l’escola 
tanca a l’estiu, els nens i nenes l’han 
d’obtenir a través de la família i això fa 
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una vegada ha acabat el curs escolar, el Rebost solidari ha encetat una campanya de recollida estival d’aliments                      per a les famílies usuàries de l’equipament l’ajuntament, creu Roja, càritas i el Rotary club es 
van unir el 2013 per donar resposta al risc d’exclusió

Objectiu: garantir un àpat diari       durant l’estiu

Voluntaris de Creu Roja transportant els aliments a la seu del Rebost Solidari. > Q. Pascual

Un centre per atendre
famílies necessitades

TrAJECTÒrIA | 2013-2019

L’Ajuntament de Caldes de Montbui, Càri-
tas Caldes, Creu Roja Caldes-Palau-Solità i 
Plegamans-Sant Feliu de Codines i Rotary 
Club de Caldes de Montbui-Cigles de Bertí 
es van unir el novembre de 2013  per crear 
el Rebost Solidari i poder donar així una 
resposta eficaç a les situacions familiars en 
risc d’exclusió social que no poden atendre 
les seves necessitats bàsiques d’alimenta-
ció. Tots els agents implicats van tenir a 
partir d’aleshores la missió de treballar de 
manera unificada i coordinada la prescrip-
ció, captació, emmagatzematge, distribu-
ció i dispensació d’aliments. Aleshores, el 
Rebost atenia unes 500 persones, una xifra 
molt superior a les que va atendre el 2018, 
unes 432.
El rebost té la seu física al carrer General 
Padrós, en un local que va llogar l’Ajun-

tament, que serveix per a l’emmagatze-
matge i distribució dels aliments. Les sol-
licituds de menjar es gestionen a través 
del departament d’Acció Social del Consi-
tori, el repartiment d’aliments el fan Creu 
Roja i Càritas des del Rebost i els donatius 
de la ciutadania es poden realitzar al ma-
teix rebost o al local de Creu Roja. Rotary 
Club, per la seva banda, col·labora en la lo-
gística i en la captació de possibles proveï-
dors del rebost. El Rotary Club també s’ha 
encarregat en ocasions de comprar llenya 
o estufes per a les famílies necessitades.
Poden ser usuaris del rebost solidari d’ali-
ments les persones de Caldes que acreditin 
mancança de recursos bàsics d’alimenta-
ció a causa de mitjans econòmics limitats 
o altres motius davant dels Serveis Bàsics 
d’Atenció Social de l’Ajuntament.

que “d’alguna manera aquesta sigui més im-
portant, i això ens porta a considerar que el 
Rebost Solidari no pot tancar per vacances 
perquè justament en aquest període és quan 
hi ha gent que ho necessita”, afegeix Puigdo-
mènech, fent vàlid el lema del recapte que la 
fam no fa vacances.

PERSONES BENEFICIÀRIES 
Durant el 2018, el Rebost Solidari va atendre 
un total de 154 famílies, que representen 442 
persones beneficiàries. Entre els mesos de 
gener i juny de 2018, va atendre 125 famíli-
es, que suposen 370 persones beneficiàries.

En aquest mateix període del 2019, el 
Rebost ha atès 126 famílies, que represen-
ten 333 persones beneficiàries.

Per atendre aquesta necessitat, les en-
titats reben aliments per part del programa 
europeu Fons Europeu d’Ajuda per als més 
necessitats (FEAD i Banc d’Aliments), així 
com a través de les aportacions solidàries. 
Aquests aliments, però, no són suficients i 
s’organitzen dos grans recaptes a l’any (al 
desembre i al juny o juliol) per complemen-
tar l’entrada d’aliments al Rebost.

L’Ajuntament, a més, fa compres puntu-
als d’aliments bàsics per incorporar a la cis-
tella productes com llet, carn i peix, i també 
productes d’higiene personal i de la llar. L’ac-
cés al Rebost Solidari per part de famílies de 
Caldes de Montbui es fa a través del Departa-
ment d’Acció Social de l’Ajuntament.

INCIDIR EN LES CAUSES
DE LA DESIGUALTAT
El cas de Caldes de Montbui en què tots els 
agents implicats en la gestió del Rebost Soli-
dari amb la coordinació de l’Ajuntament, Cà-
ritas Caldes, Creu Roja Caldes - Palau-Solità 
i Plegamans - Sant Feliu de Codines i Rotary 
Club de Caldes de Montbui - Cigles de Bertí 
és paradigmàtic. L’octubre de 2018, els mem-
bres del Rebost Solidari van posar en comú 
els seus esforços en una trobada per reflexi-
onar sobre la millora de l’ajut a les famílies 
en situació de necessitat en la seva globalitat. 
A més de les accions de resposta a la urgèn-
cia social, els diferents agents implicats van 

coincidir en el fet que cal incidir en les cau-
ses que generen aquestes desigualtats, do-
nant una perspectiva més integral, ajudant 
les famílies a desenvolupar iniciatives comu-
nitàries i d’autogestió que potenciïn l’autono-
mia dels seus membres, de manera que re-
coneguin les seves capacitats, apoderant-los, 
dignificant-los i acompanyant-los en el canvi.

La xifra d’usuaris ha disminuït, si ho 
comparem amb els anys de la crisi. En tot 
cas, hi ha un sector dels usuaris que està 
molt cronificat amb qui es fan plans de tre-
ball personalitzats, amb un seguiment acurat 
que inclou una derivació a La Piqueta perquè 
puguin fer cursos de formació i tinguin eines 
per afrontar la cerca de feina, per exemple.

Aquesta visió integral de l’ajuda preveu, 
doncs, assistir les famílies en la necessitat ur-
gent i alhora actuar sobre les causes que fan 
que, a dia d’avui, no tinguin garantit el dret 
a l’alimentació.

AJUTS ECONÒMICS
Pel que fa als ajuts per al Casal d’Estiu i 
Club Jove, la gestió és anual. L’Ajuntament 
de Caldes va destinar l’any passat un import 
de 2.396,89 €, un 595% més respecte l’import 
que es va atorgar set anys enrere, quan la 
quantitat va ser de 345 €.

L’any passat, el consistori va destinar 
80.851 € per atendre el total de les 392 sol-
licituds acceptades per rebre ajuts de ma-
terial escolar i llibres, escoles bressol mu-
nicipals, Taller d’Art Municipal i Escola 
Municipal de Música. L’import d’ajuts per 
al pagament de material escolar i llibres cor-
responia a 75 € per als alumnes de primà-
ria i 100 € per als de secundària, sumant el 
2018 un import de 27.300 € per atendre 334 
sol·licituds. Els ajuts destinats a les escoles 
bressol municipals per donar resposta a la 
demanda actual sumaven 27.296 €.

Quant als ajuts de menjador de l’ense-
nyament obligatori, aquests no correspo-
nen a l’Ajuntament de Caldes de Montbui, 
sinó que es tracta d’una concessió de la Ge-
neralitat a través del Consell Comarcal. El 
curs passat, l’ens comarcal va concedir unes 
150 beques.
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El calderí Pepe Beunza, primer ob-
jector de consciència no violent de 
l’Estat Espanyol, va oferir una xer-
rada-col·loqui a la Sala Josep Tar-
ragó que forma part del nou cicle 
de xerrades organitzat pels treballa-
dors de l’IRTA de Torre Marimon, 
en què es van ajuntar una trentena 
de persones per seguir les explicaci-
ons sobre la lluita no violenta.
Dijous passat, les instal·lacions 
de l’IRTA van ser la seu del Dinar 
Groc, una botifarrada oberta a tot-
hom com a preludi de la xerrada 
de Beunza a la sala Josep Tarragó. 
Aquest va ser el retorn de l’activis-
ta a les instal·lacions on va exer-
cir de professor durant 18 anys a 
la granja-escola, fins al seu tanca-
ment, per després incorporar-se 
com a tècnic al Parc Natural del 
Montnegre i el Corredor.

ConfErènCIA | tORRE MARIMON

Pepe beunza: “No hem despertat el franquisme, hem despertat nosaltres”

Dijous passat, dia 27, va presentar-se el nou 
cartipàs municipal pertanyent al mandat po-
lític en curs. Com a principals novetats s’han 
creat dues noves regidories, d’una banda Igual-
tat, Feminisme i Polítiques LGTBI+ i de l’al-
tra la de l’Escaldàrium, per donar resposta a 
les noves necessitats demandades actualment.
Aquesta nova organització de la política 
municipal “dona resposta a una actualit-
zació de l’organització municipal per tal 
d’atendre temes que han guanyat prioritat 
a l’agenda política calderina dels darrers 
anys” segons explica el consistori, en una le-
gislatura en què la continuïtat de l’estructura 
i equip de govern és similar a l’anterior, però 
amb canvis en els tinents d’alcalde i una re-
estructuració de les regidories.
45 minuts després de la presentació oficial es 
va certificar el decret de distribució de regi-
dories definitiu en el ple municipal extraordi-
nari, en què es va aprovar per unanimitat per 
tots els grups polítics presents.
En la nova reestructuració, Isidre Pineda, que 
relleva Jordi Solé a l’alcaldia, també serà res-
ponsable de Seguretat Ciutadana i Comunica-
ció. Núria Carné serà la primera tinenta d’al-
calde, amb Jaume Mauri com a segon, David 
Través, tercer, i Jordi Martín i Germania de 
los Ángeles Llive en quarta i cinquena posició 
respectivament.
Pineda ja s’ha reunit amb Carla Millán (PSC), 
Marta Barnils (CUP) i Pere Morcillo (JxCat), 
i queda per a aquesta setmana la reunió amb 
Montserrat Romano (PP).

NOU CARTIPÀS 
La nova estructura municipal continua el 
model del mandat anterior (2015-19), amb la 
novetat de la creació de noves dues regidories, 
la d’Igualtat, Feminisme i Polítiques LGTBI+, 
“per tal d’atendre de manera transversal, 

Es presenta el nou cartipàs municipal

Imatge del primer Ple del mandat 2019-2023 amb els nous regidors i regidores. > a. san andRés

Beunza a la xerrada a la Sala Josep Tarragó de Torre Marimon. > a. san andRés

AJUnTAmEnT | gOVERN

Es creen les regidories d’Igualtat, Feminisme i Polítiques lGTBI+ i de l’Escaldàrium

l’activista calderí per la lluita no violenta inaugura el cicle de xerrades de l’IRTa parlant de la causa independentista

integral i contundent l’erradicació de desi-
gualtats relacionades amb el gènere”, res-
ponsabilitat que recaurà en Germania de los 
Ángeles Llive. D’altra banda, la importància 
i el salt qualitatiu de l’Escaldàrium els últims 
anys ha estat suficient perquè l’actual consis-
tori hagi cregut necessari crear una regidoria 
que formalitzés el “pes estratègic que aques-
ta festa ha anat guanyant al llarg dels anys 
en el posicionament de la marca Caldes de 
Montbui” en la formalització d’aquesta festa 
“per esdevenir un referent turístic, cultural 

i termal mundial” que serà responsabilitat del 
regidor Josep Busquets, que també serà encar-
regat d’Educació i Formació i Serveis Socials.
Pel que fa a les regidories, Núria Carné segui-
rà al capdavant d’Esports i de la Regidoria 
d’Europa i Projecció Exterior. Jaume Mauri 
ho farà en Espais Públics i Mobilitat, a més 
dels Serveis Municipals, mentre que Indús-
tria, Empresa i Treball recau en David Am-
brosio i Habitatge en Jordi Martín. Cultura i 
Joventut recauen en Laia Cuscó i Turisme, en 
Carme Germà. > A. SAN ANDRÉS

CArTIPÀs DE L’AJUnTAmEnT
DE CALDEs DE monTBUI 
(2019/2023)

Isidre Pineda Moncusí, alcalde
- alcaldia
- Policia local
- comunicació

Núria Carné Navarro (1a tinenta d’alcalde)
- Regidora de Gent Gran activa
- Regidora d’Esports
- Regidora d’Europa i Projecció Exterior
- comerç i consum
- agricultura, Ramaderia i Horts domèstics

Jaume Mauri Sala (2n tinent d’alcalde)
- Regidor d’Espais Públics i Mobilitat
- Regidor de Planejament Territorial
- Regidor de serveis Municipals
- Regidor de Barris Interurbans

David Través Ambrosio (3r tinent d’alcalde)
- Regidor de Govern Obert i atenció ciutadana
- Regidor d’Indústria, Empresa i Treball
- Regidor d’Hisenda

Jordi Martín Forns (4rt tinent d’alcalde)
- Regidor d’Habitatge
- Regidor de sostenibilitat i Ecologisme
- Regidor d’urbanisme
- Regidor d’activitats
- Regidor de Recursos Humans

Germania de los Ángeles Llive Cruz (5a T d’a)
- Regidora d’Igualtat d’Oportunitats
- Regidora de nova ciutadania
- Regidora de salut
- Regidora de Participació ciutadana i Voluntariat
- Regidora de cooperació i solidaritat

Laia Cuscó Pallarès
- Regidora de cultura
- Regidora de Foment del català
- Regidora de Joventut

Josep Busquets López
- Regidor d’Escaldàrium
- Regidor d’Educació i Formació Permanent
- Regidor de serveis socials

Carme Germà Vila
- Regidora de Turisme
- Regidora de Patrimoni i Memòria local

Durant el col·loqui va explicar com 
donar suport a la causa independen-
tista des de la no-violència, una causa 
que segueix d’ençà que l’any 1971, 
quan va ser empresonat quan es va 
negar a incorporar-se a files, després 
d’un Consell de Guerra per desobedi-
ència el 23 d’abril d’aquell mateix any 
que el va recloure durant dos anys a la 
presó de presos polítics de Jaén.
Beunza va destacar durant la xer-
rada que “no hem d’esperar la Re-
pública per a fer un país millor” 
insistint en el fet que “s’ha d’evitar 
caure en la trampa de la violèn-
cia”. L’activista va donar la clau de 
les cinc fases de la no-violència, do-
nant suport al portal web lluitano-
violenta.cat, on col·labora. Destacat 
independentista, va emfatitzar en 
la injustícia dels presos polítics, pa-
rant especial atenció en el calderí 

Raül Romeva, amb el pare del qual 
va compartir feina a Torre Mari-
mon en els seus anys com a docent. 
“La presó és la major arma que té 
l’Estat per fer por”, remarcant que 
aquesta és una fase per a la qual cal 
estar preparat.
“La lluita serà llarga, però cada ve-
gada som més forts” va remarcar, 
mentre va criticar la consciència capi-
talista, explicant que “els capitalistes 
tenen la consciència a la cartera”. 
La xerrada es va tancar amb el torn 
de preguntes, en què a la pregunta 
pel ressorgir de l’extrema dreta els 
últims comicis, Beunza va destacar 
que “no hem despertat el franquis-
me, ens hem despertat nosaltres”, 
remarcant que tot i que “tenim una 
democràcia molt feble” aquesta 
“ens ha donat algunes eines de 
lluita”. > A. SAN ANDRÉS
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Com la resta dels centres escolars 
de Caldes de Montbui, l’Escola 
d’Adults Municipal El Roure Gros 
ja ha finalitzat el curs 2018/2019 i, 
com a acte de cloenda, es va cele-
brar amb una gran festa, oberta a 
la ciutadania, el passat divendres 
14 de juny. 
L’acte, en què van participar prop 
de 140 persones, va consistir en 
dues parts diferenciades. En la pri-
mera d’aquestes, el grup de música 
d’Amagat va oferir un petit concert 
amb poemes de Joan Brossa com 
a fil conductor, coincidint amb els 
100 anys del naixement del poeta 
i dramaturg català. Després d’un 

Prop d’una desena d’entitats locals van assistir a la 3a acció formativa del 
pla de formació per a entitats i voluntariat, que va tenir lloc els dies 3 i 17 
de juny, a càrrec de la Fundació Catalana de l’Esplai. 
Al llarg de quatre hores lectives, els assistents van aprendre a gestionar en 
línia i a treballar en xarxa a través d’un tast de diverses plataformes digi-
tals gratuïtes que permeten una gestió cooperativa d’activitats. 

EsCoLA D’ADULTs | CLOENDA formACIÓ | ENtItAtS 

Una festa ‘de pel·lícula’

Aprendre a treballar en xarxa 

descans amb refrigeri, la festa de 
final de curs del Roure Gros va 
continuar amb el visionament dels 
curtmetratges que han elaborat, 
de principi a fi i al llarg del curs, 
els alumnes del projecte de l’esco-
la ‘Visions’. 
En el decurs de l’assignatura, els 
alumnes han après a realitzar curt-
metratges tot desenvolupant cada 
una de les diferents fases fins a 
obtenir el producte final: des de la 
cerca i l’obtenció de la idea, a la re-
dacció del guió, la preparació de 
les diferents tècniques de rodatge, 
la interpretació, el muntatge, i fi-
nalment, l’edició.

Isidre Pineda, el nou alcalde de la vila 
termal arran les darreres eleccions mu-
nicipals celebrades el 26 de maig, va es-
trenar el càrrec dijous passat, 20 de 
juny, per anunciar, en una roda de prem-
sa, “una bona notícia sobre una mesu-
ra educativa”. 
Finalitzat el període per tramitar les ma-
trícules a les escoles de bressol muni-
cipals de cara al curs vinent, i davant 
d’una demanda de places que era supe-
rior a l’oferta dels centres escolars mu-
nicipals, el consistori va anunciar que 
“sent sensibles a les inquietuds i in-
certeses que tenen les famílies, so-
bretot aquelles que havien quedat en 
llista d’espera, finalment, i tal com 
ja es va manifestar, es cobriran totes 
les places sol·licitades per al curs vi-
nent”, en paraules del nou alcalde. 
El també recent estrenat regidor d’Edu-
cació, Pep Busquets, detallava la fórmu-
la definitiva que donarà resposta a les 12 
places d’infants nascuts l’any 2018 que 
sobrepassava l’oferta de les escoles bres-
sol municipals per al curs 2019/2020:  
“En primer lloc, s’ampliarà un nou 
grup d’infants del 2018 a l’Escola Mu-
nicipal La Lluna; en segon lloc, es con-
tractarà una nova educadora i una au-

xiliar i, per acabar, les 12 famílies que 
han quedat en llista d’espera podran 
realitzar la corresponent inscripció, 
facilitant que totes elles tinguin la 
plaça garantida”. 
La solució que ha aportat el consisto-
ri ja va ser avançada per les mateixes 
famílies calderines afectades, que pro-
posaven l’ampliació d’una nova línia a 
La Lluna, centre escolar on hi havia es-
pais disponibles. “En el seu moment, 
es van tancar dues estances de l’esco-
la. Una d’elles es va convertir en ‘El 
Regòlit’, un espai de sorra i material 
amb molta història que ens agradaria 
mantenir, i una segona que hem estat 
fent servir per a l’acollida als matins i 
per a activitats en petits grups. La que 
utilitzarem per al nou curs és aquesta 
segona estança, que presenta menys 
infraestructura a remodelar i només 
necessita dotar-la de material i petit 
mobiliari”, explicava la directora de 
l’Escola de Bressol Municipal La Lluna, 
Maite Castillo. 
Pel que fa a la contractació del nou per-
sonal, “la mesura es justifica des del 
punt de vista que ha estat una de-
manda sobrevinguda, cosa que d’al-
tra banda, és plenament legal”, seguia 

Cap infant nascut l’any 2018 es queda sense plaça 

Representants del consistori i les escoles bressol municipals anunciant la mesura, el 20 de juny. > aJ. caldEs

Moments abans del visionament dels 
curts a l’acte de cloenda. > cEdIda

EsCoLEs BrEssoL mUnICIPALs | CURS 2019/2020

acabat el període de matriculacions, el nou equip al capdavant de l’ajuntament de caldes de Montbui 
ha impulsat noves mesures educatives per cobrir tota la demanda de places de cara al curs vinent

Isidre Pineda. 
Tal com pretenia l’Ajuntament de Caldes 
i demanaven les famílies afectades, el 
total de la demanda quedarà finalment 
coberta per al 2019/2020, però per al se-
güent curs restarà pendent veure quan-
tes famílies calderines segueixen confi-

ant en el projecte de les escoles bressol 
municipals. En qualsevol cas, Pineda 
apuntava que “ja estem marcant un 
tarannà de confiança en l’Educació 
dels 0-3 i que les polítiques educati-
ves seran prioritàries per al govern 
municipal d’aquests propers 4 anys”.

LLEUrE | INFANtS I JOVES 

Acabades les classes, comença l’estiu! 
Després de tancar les aules aquest 
curs, els infants i joves de Caldes ja 
gaudeixen de la llibertat que els ofe-
reix l’estiu amb tot el seu esplendor. 
Lluny queda l’habitual rutina esco-
lar per viure la tan merescuda des-
connexió a través de les divertides i 
refrescants activitats de lleure. 
Enguany, més de 300 infants i joves 

s’han sumat al Casal d’Estiu i al 
Club Jove municipals per gaudir, 
cada matí fins al 27 de juliol, d’infi-
nitat d’activitats esportives i aquàti-
ques, tallers, música, danses, sorti-
des i excursions, totes organitzades 
pels monitors i monitores de l’em-
presa Esport3. 
El Casal d’Estiu, d’una banda, acull 

250 infants i adolescents de P3 a 6è 
de primària; i el Club Jove compta 
amb 75 inscrits de 1r a 4rt d’ESO, 
40 dels quals repeteixen l’experi-
ència d’anys anteriors. En horari 
de tarda, els joves també disposen 
del variat programa ‘Viu l’estiu al 
TOC’, organitzat des de l’espai ju-
venil calderí.

La Lluna
comptarà amb 
una nova línia 
el curs que ve
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Juli Fernàndez, al centre, amb els alcaldes de les viles afectades i autoritats, a la rotonda de la C-59 a Palau. > aJ. caldEs 

Les obres a la C-59 s’iniciaran al setembre    

Dimecres 26 de juny, Caldes de 
Montbui i Palau-Solità i Plegamans 
van rebre la visita del delegat ter-
ritorial del Govern de la Generali-
tat de Catalunya, Juli Fernàndez, 
per confirmar l’inici de les obres al 
tram de la C-59 que uneix totes po-
blacions el pròxim mes de setembre. 
Dies enrere, el mateix Departament 
de Territori i Sostenibilitat ja anun-
ciava a les dues poblacions afectades 
la previsió de l’engegada del projec-
te, que a hores d’ara es troba en fase 
d’adjudicació amb un pressupost de 

InfrAEsTrUCTUrEs | MILLORES 

Les cireres de Caldes,  estrelles televisives

Cada any són més els interessats en les Jornades Gastronòmiques de 
les Cireres, i és que l’exquisidesa del producte d’estiu tan típic calderí 
segueix sense deixar ningú indiferent. A mitjans d’aquesta 16a edició, 
el divendres 14 de juny, el programa de TV Ben Trobats de la Xarxa 
va dedicar la seva habitual secció de cuina a l’esdeveniment gastro-
nòmic de la vila, amb les cireres primerenques com a protagonistes.  
L’espai televisiu va comptar amb la participació d’Arnau Villasante, el 
xef del restaurant calderí Ukiyo Sushi Bar, que va mostrar als espec-
tadors l’elaboració d’una de les seves tres propostes en les jornades 
d’enguany: l’uramaki de llom de tonyina amb cirera i menta.  
A només quatre dies de finalitzar aquesta XVI Jornada Gastronò-
mica de les Cireres de Caldes de Montbui, vilatans i visitants encara 
podem degustar les originals propostes culinàries dels restaurants 
locals a través de les seves cartes i amb els dos últims sopars concert 
que tindran lloc aquest divendres a l’exterior del Na Madrona i l’en-
demà, dissabte 6 de juliol, a la terrassa del Festuk Café. 
En el cas de no haver vist el programa en directe, pot recuperar-se 
el visionat a través del portal web del programa i veure’l a la carta.

GAsTronomIA | bEN tRObAtS

recció a Caldes sense haver d’entrar 
a la rotonda. 
El govern municipal va aprofitar 
l’avinentesa de la visita per sol·licitar 
la intervenció d’altres prioritats que, 
segons l’Ajuntament, “caldrà treba-
llar durant aquest mandat”. Els se-
güents punts de la llista són el pas 
soterrat al camí del Cementiri des 
del nucli urbà, el seguiment de les 
obres del CAP, el futur de l’edifici de 
l’Escola El Calderí i l’Institut Pic del 
Vent i la recuperació del PUOSC, 
entre d’altres. 

Arnau Villasante, xef d’Ukiyo Sushi Bar, cuinant al plató de la Xarxa. > cEdIda 

711.000 € i una durada aproximada 
de tres mesos i mig. 
El que fins ara ha estat una reivin-
dicació urgent del consistori calderí 
al govern català, sembla que a finals 
d’any quedarà resolt, posant així so-
lució als col·lapses de trànsit diaris 
que s’acumulen especialment en les 
hores punta i que afecten el veïnat 
de Caldes i Palau. Les obres consis-
tiran en la construcció d’un carril se-
gregat que permetrà als vehicles que 
circulen pel tram de la variant de Pa-
lau-Solità i Plegamans seguir en di-

la intervenció a la rotonda de Palau quedarà resolta a finals del 2019
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a feina al final té re-
compensa i estem 
molt contents per-
què el punt local de 
suport a l’empresa i 

l’emprenedoria de Caldes ha estat 
finalista dels Premis  Reempre-
sa, de la Diputació de Barcelona i 
la CECOT, en la categoria de mu-
nicipis petits i en la modalitat de 
casos d’èxit. El premi el vam re-
collir una representació de l’equip 
de l’antiga Regidoria de Desenvo-
lupament Econòmic, el dia 12 de 
juny, al saló BizBarcelona, a Fira 
de Barcelona.

Des de Caldes també donem servei 
als municipis de Bigues i Riells, a 
Santa Eulàlia de Ronçana i a Sant 
Feliu de Codines. El Servei Reem-
presa calderí funciona des del 2014 
i la seva funció és posar en contac-
te empresaris que volen traspassar 
el seu negoci, amb persones em-
prenedores que volen començar 
una activitat empresarial però no 
ho volen fer des de zero, sinó que 
volen adquirir una empresa que ja 
té trajectòria. Per exemple, hem 
vist molts casos com jubilacions, 
canvis d’estil de vida, malalties, 
trasllat de municipi..., etc. La finali-
tat és, doncs, que empreses en fun-
cionament puguin ser adquirides i 
fer-les créixer altres emprenedors. 
Aquest model de donar continuï-
tat a les empreses està funcionant 
molt bé i per això la Diputació de 
Barcelona i la CECOT van renovar, 
l’any 2016, l’acord de col·laboració 
per consolidar la Reempresa a la 
demarcació de Barcelona com un 
model d’emprenedoria i de creixe-
ment empresarial. 

I com es fa? Doncs mitjançant 
la Reempresa, amb una metodo-
logia d’assessorament i marketpla-
ce  que facilita la transmissió 
d’empreses en funcionament a per-
sones reemprenedores. 

Celebrem molt aquest reconei-
xement i encoratgem els nostres 
tècnics municipals de Reempre-
sa a seguir esforçant-se tant per 
ajudar el nostre teixit empresari-
al de proximitat. 

es de fa molts anys, 
milers d’activistes 
LGTBI+ lluiten 
dia a dia pels seus 
drets i perquè 

ningú faci que perdin tot allò que 
han defensat. Als carrers, a les 
institucions i des de moltíssimes 
entitats i moviments socials. 

Al Partit dels i les Socialistes ja 
fa anys que la defensa dels drets 
LGTBI+ són un pilar fonamental 
de les nostres polítiques. A totes 
les institucions on som i de forma 
transversal. Per això no entenem 
polítiques socials, laborals, per 
la joventut o la gent gran, que no 
comptin avui dia amb una visió 
també LGTBI+. 

En el nostre municipi fa tres anys 
que el Grup Municipal Socialista 
va impulsar una moció en la qual 
es demanaven diferents accions, 
tant de sensibilització com d’acció 
directa en les polítiques locals. 
Una moció que es va aprovar per 
unanimitat al ple. En els últims 
tres anys hem aconseguit que la 
bandera de l’arc de Sant Martí 
lluís a la a Casa de la Vila. Però 
encara trobem a faltar algunes 
de les accions aprovades, com 
pintar diferents bancs (vàrem 
proposar els de la Plaça Moreu) 
amb la bandera irisada, per donar 
visualització a aquesta lluita 
tot l’any. O la més important, 
un Pla contra la LGTBIfòbia 
Municipal, creat i dissenyat entre 
l’Ajuntament, partits de l’oposició, 
entitats i ciutadania interessada. 

Tal com vàrem dir al primer ple 
d’aquest mandat, esperem que 
amb el nou govern i les energies 
renovades, ens hi posem a treballar 
plegats perquè la lluita dels drets 
LGTBI+ no sigui cosa de dies 
puntuals, sinó quelcom intrínsec a 
les nostres polítiques municipals! 
Bon més de l’orgull! Enorgulliu-
vos de ser com sou, enorgulliu-vos 
d’estimar qui estimeu!

ijous passat es va ce-
lebrar el ple extra-
ordinari de cartipàs 
per al mandat 2019-
2023. En aquest ple 

es van constituir els grups munici-
pals, es van crear la junta de porta-
veus i les comissions informatives, 
es van nomenar els representants 
de l’Ajuntament en diferents òrgans 
i entitats, i es van aprovar les dedi-
cacions i retribucions de regidors 
i partits. Finalment es va informar 
sobre el decret d’alcaldia d’organit-
zació del cartipàs. 

Primer de tot volem destacar la cre-
ació de la Regidoria de Barris Inte-
rurbans. Junts per Catalunya va 
ser l’única força a proposar la crea-
ció d’aquesta regidoria en el nostre 
programa de govern. Crèiem indis-
pensable que les persones que viuen 
en urbanitzacions (més del 20% de 
la població) tinguessin un òrgan es-
pecífic de gestió, recolzament i co-
municació per tal d’incrementar el 
seu benestar i el sentiment de perti-
nença. Celebrem, doncs, que l’equip 
de govern hagi decidit incorporar la 
nostra proposta al cartipàs i espe-
rem que la dotin de contingut per 
fer-la operativa. 

L’altre punt que volem subratllar en 
aquest escrit és el nostre posiciona-
ment en el punt 10 del ple, en què 
es van establir el règim de dedica-
ció (exclusiva o parcial) i retribuci-
ons dels diferents membres del nou 
govern municipal. En aquest man-
dat hi haurà 3 persones amb dedi-
cació exclusiva, 1 amb el 90%, 1 amb 
el 50% i 4 amb el 30% de dedicació. 
En aquest cas, el nostre vot va ser 
negatiu. Pensem que el pas per la 
política no hauria de ser un modus 
vivendi exclusiu, sinó una dedicació 
parcial de servei a l’altri. Un exem-
ple clar és el cartipàs dels nostres 
veïns de Palau, en què només dues 
persones tenen dedicació exclusiva 
en un municipi de 14.636 persones i 
governat també per ERC. 

Finalment, desitgem sort i encerts a 
tots els regidors, tan de govern com 
d’oposició, per tal de guiar el nostre 
municipi cap a un poble on la cultu-
ra, l’educació i el benestar siguin els 
pals de paller dels propers 4 anys.

na de les apos-
tes principals de la 
CUP durant la dar-
rera campanya, així 
com durant els dar-

rers anys en tota l’acció de la candi-
datura, ha estat la lluita per fer de 
Caldes un municipi on les políti-
ques feministes i LGBTI+ siguin 
una prioritat. Posar la vida al cen-
tre ha estat un concepte central en 
el desenvolupament de propostes 
per a la nostra vila.

Un exemple d’això és el fet que, 
d’entre les 12 propostes principals 
del nostre programa, destacava la 
creació d’una Regidoria de Femi-
nismes i LGBTI+, responsable de 
la creació d’un pla d’igualtat propi 
per al municipi.

En la defensa d’aquesta proposta, 
durant les converses amb el govern 
local prèvies a la constitució de les 
regidories, vam posar sobre la taula 
la necessitat de comptar amb la re-
gidoria esmentada, mantenint pre-
cisament aquest nom per la càrre-
ga política que conté.

Per a nosaltres, però, les políti-
ques feministes i LGBTI+ no són un 
tema aïllat. Si bé cal que es destinin 
recursos a aquest àmbit en particu-
lar, entenem que és una qüestió que
afecta qualsevol política que es de-
senvolupi al nostre municipi i que 
ha d’esdevenir transversal. Neces-
sitem un model de poble que ga-
ranteixi la plena participació de les 
dones i persones LGTBI+ en l’edu-
cació, el treball, la cultura, l’eco-
nomia, la política i qualsevol altre 
camp, alhora que combati tot tipus 
d’agressió o discriminació.

És per això que celebrem l’aprova-
ció de la Regidoria d’Igualtat, Fe-
minisme i Polítiques LGBTI+ i la 
considerem una primera batalla 
guanyada de les moltes que vin-
dran. Però no podem quedar-nos 
aquí, perquè sota aquest títol calen 
propostes concretes, i assumim el
repte de portar-les al nostre Ajun-
tament i garantir que es compleixin, 
començant per la creació d’un pla 
d’igualtat propi que comprengui les 
particularitats del nostre municipi.
I és que, al cap i a la fi, no inventem 
res de nou. Aquest petit pas no és 
més que el reflex a la institució de 
les lluites de carrer que els col·lectius 
feministes i LGBTI+ fa anys que em-
prenen i que seguiran emprenent. 
A la CUP ens comprometem a po-
sar-nos sempre al seu costat i a se-
guir batallant en aquesta legislatu-
ra, que no ha fet més que començar.

aldes de Montbui 
es va declarar com 
a “territori català 
lliure i sobirà” en el 
ple del 28 de febrer 

del 2013, la moció va tirar endavant 
amb els vots favorables d’ERC i de 
CiU. El Tribunal Suprem acaba 
d’anul·lar l’acord consistorial per-
què entén que, entre les competèn-
cies municipals, no existeix “cap 
atribució a un municipi a interve-
nir en aspectes d’evident transcen-
dència constitucional”.

La sentència dictada per la Sala 
Tercera del Contenciós-Adminis-
tratiu de l’Alt Tribunal argumenta 
que aquest acord municipal “està 
al marge de les qüestions d’inte-
rès municipal i de les competèn-
cies que corresponen a l’entitat 
local”. Així mateix, diu que el con-
tingut de la declaració hauria de 
respectar “el principi de vinculació 
positiva a la Constitució i la resta 
d’ordenament jurídic vigent en el 
nostre Dret”, cosa que no succeeix.
La Delegació del Govern a Catalu-
nya va recórrer immediatament la 
iniciativa al Contenciós-Adminis-
tratiu número 13 de Barcelona a 
l’entendre que infringia el princi-
pi d’objectivitat de l’administració 
pública per decantar-se per una 
ideologia concreta.

El jutjat va estimar la totalitat del 
recurs i va declarar la nul·litat del 
ple municipal, però poc després el 
Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya va revocar la decisió 
en estimar el recurs parcialment. 
Ara el Suprem ha tornat a validar 
la primera instància i apunta que 
no és preu dictar una nova sentèn-
cia. “L’anul·lació de l’apel·lada ha 
de determinar, i així ho declarem, 
la vigència de la sentència 95/2014 
del Jutjat número 13 de Barcelo-
na”, exposa l’Alt Tribunal.

L D D U C
Premi al punt 
local Reempresa 
de Caldes

Orgullosos i 
orgulloses de 
defensar els drets 
LGTBI+ El ple del Cartipàs

Primera batalla, 
primera victòria

El Suprem anul·la 
la declaració 
d’independència de 
Caldes de Montbui
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El gran carnaval

> Domènec sánchez riera

Carta de 
presentació de 
l’Assemblea de 
Joves de Caldes
> Assemblea de Joves de Caldes

Hola, Caldes! Som un grup de joves 
inquietes, de diferents edats i de 
sensibilitats, però unides en un sol 
projecte: constituir un espai obert, 
plural i reivindicatiu per les joves 
de Caldes a través de l’art, la cultu-
ra, la protesta i la formació. 
Ens mouen intencions diverses, 
però totes elles amb un punt en 
comú: crear i expressar-nos fent 
cultura i política. Volem impli-
car-nos en la justícia social, el re-
partiment de la riquesa i combatre 
opressions per gènere o orientació 
sexual. Acabar amb les desigual-
tats que entristeixen el món on 
volem viure. I ho fem armats amb 
pinzells, llapis i megàfons. 
Hem pensat que una assemblea de 
joves és el millor lloc per començar. 
Aquesta assemblea no té una ideo-
logia hermètica, ni tampoc som la 
joventut de cap partit. Hi és ben-
vingut tothom; la jove que s’expres-
sa ballant, escrivint, pintant, pro-
testant o cantant. 
Aspirem humilment a canviar les 
coses cap a millor per construir 
un món més digne i vivible. Molts 
de nosaltres hem començat ara a 

L’any 1951, l’actor Kirk Douglas in-
terpretava el paper d’un periodista 
sense escrúpols que, al preu que fos, 
volia assolir la fama. No l’importa el 
que hagués de fer; al film, aquest dis-
fressava o exagerava el relat d’un ac-
cident que van patir uns miners que 
van quedar atrapats a la mina on tre-
ballaven. El cas era que la notícia es-
devingués un ‘best-seller’ periodístic, 
encara que en realitat va ser això: un 

gran carnaval!!
Si seguiu llegint entendreu per què 
se m’ha acudit aquest títol i l’atípica 
manera de començar aquest escrit.
Vagi per davant que soc un de tants 
d’aquells que, com els bens i amb 
l’ajut d’un bon gos d’atura, ens duen 
a tots plegats cap a la cleda. No tinc 
idea de política, però no he vist mai 
ningú que es baralli per arribar a  
ser president de cap comunitat de 
veïns: ara, això si, cadascun de nos-
altres som molt importants a l’hora 
d’haver d’anar a votar; ho hem de fer 
com a prova de civisme, com a dret 
democràtic i, entre altres raons, per-
què no guanyi qui no volem.
Publicitat, campanyes a dojo, tots els 
candidats prometen, donen i la seva 
opció es la millor... “y asi hasta cien-
to”; s’acaben les votacions i ja som a 
l’escrutini; segons aquest, han gua-
nyat els blancs, seguits dels grocs, 
després segueixen els blaus i per 
últim els grisos. Està clar, doncs, 
que qui hauria de governar son els 
blancs, doncs no senyor; comença 
el ball de pactes, coalicions i altres 
“mandangues” i els que manaran 
seran els grisos.
Després de tot això hom es pregun-
ta: no estaran jugant amb els pobres 
miners a qui al·ludia al principi, als 
qui, sent protagonistes de la tragè-
dia, pinten menys (oi, pintors?) que 
aquells que ho feien menys que un 
‘pardalet’. Tot i així, reitero que no 
entenc un brot de política, però no 
m’agrada gens fer de pilota de tenis.
‘“Ahí queda eso” que diuen més avall. 

moure’ns políticament. Si ets jove 
i tens ganes de canviar les coses, 
l’Assemblea de Joves de Caldes és 
el teu espai, on seràs molt benvin-
guda cada diumenge a les 20 hores 
al Centre, Ateneu Democràtic i 
Progressista. Et convidem a venir 
el proper dia 7 de juliol a l’Ateneu 
El Centre, on farem la presentació 
de l’Assemblea amb un cinefòrum 
de la pel·lícula Las llaves de la me-
moria a les 18 h, sobre la memòria 
i el valor de la identitat dels pobles 
en la societat globalitzada.
Estem convençudes que tenim 
molt per aprendre i per guanyar. 
Seguim amb la mateixa il·lusió de 
quan vam decidir ajuntar-nos i co-
mençar aquest projecte.
Et convidem a provar-ho! 

L’Instagram de les Jornades Gastronòmiques de les Cireres

@martaguallar

@lavallesanadegustacio

@lessenciadolca

@marti.carreras.music
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ls carrers ja fan olor de 
sofre. La festa que expli-
ca el naixement de l’ai-
gua termal a Caldes de 
Montbui és a tocar i en-
guany bufa 25 espelmes. 
El pròxim dissabte 13 de 

juliol, la plaça de la Font del Lleó bullirà 
amb l’Escaldàrium més madur, sorpre-
nent i festiu. La terra tornarà a esber-
lar-se i les feres de l’Infern ressorgiran 
per venjar la mort injusta d’un grup de 
dones innocents.  

La Festa del Foc i l’Aigua celebra 
un quart de segle i ho farà amb nove-
tats d’altura. A band d’un fotimer de 
sorpreses que ni el Ball de Diables ni 
els Bombers Voluntaris han volgut re-
velar, està previst que aquesta edició 
l’aigua tingui més pes i s’integri a la lle-
genda afegint-hi unes quantes cullera-
des de ficció i protagonisme al cos de 
bombers voluntaris, que també cele-

L’Escaldàrium torna a casa 
per celebrar els 25 anys

E
marta Puigdueta

la Festa del Foc i de l’aigua arribarà al quart de segle a la plaça de la Font del lleó amb més pirotècnia, més 
protagonisme per a les activitats d’aigua i una orquestra més rock amb la incorporació d’una segona guitarra

bren 10 anys ruixant calderins i visi-
tants. En qualsevol cas, les tres tem-
pestes d’enguany seran ben diferents.

Pel que fa a les danses de foc, 
s’ampliarà l’estructura i serà més visi-
ble des de l’Ajuntament, hi haurà més 
pirotècnia que mai i serà molt visto-
sa. A més, la dansa del paraigües serà 
més segura, gràcies a la incorporació 
de rodes a l’aparell, i més participativa, 
perquè comptarà amb la presència de 
les bruixes, que acompanyaran al pú-
blic a fer la volta al paraigües.  

Si parlem de les novetats musi-
cals, l’orquestra del Foc i de l’Aigua 
llança el seu disc, amb les versions re-
duïdes, versionades i repensades de 
les cançons de les populars set dan-
ses. A través d’una campanya de mi-
cromecenatge s’ha pogut crear aquesta 
obra per a aquells que vulguin gaudir 
de l’Escaldàrium des d’un nou punt de 
vista i degustar-lo relaxadament.

A més, aquest 2019 l’orquesta sona-
rà més rock que mai amb la incorpora-

L’aparició de la Godra, un dels personatges de l’Escaldàrium, és un dels moments àlgids de participació dels assistents a la festa, que no dubten a ballar sota les espurnes. >J. sERRa

fEsTA PoPULAr | PLAçA DE LA FONt DEL LLEó

ció d’una segona guitarra elèctrica, per tal 
d’igualar la potència i l’energia de la plaça.

Les noves ubicacions són la plaça 
Onze de Setembre, que acollirà l’Escal-
dàrium de Cambra, amb escenografia 
dels alumnes del Taller d’Art, i la nova 
plaça de la Font del Lleó, que acollirà el 
Projecte Escaldàrium, el Judici i Exe-
cució de les Bruixes i la pròpia festa del 
Foc i de l’Aigua.

En l’àmbit cultural, es podrà vi-
sitar l’exposició “Lo negosi de les bru-
xes. Els anys de les bruixes. El Procés 
de Caldes 1619-1621” al Museu Therma-
lia del 10 de juliol al 29 de setembre. I a 
la Sala Delger, hi haurà, a partir del 5 
de juliol, la mostra de  fotografies “Mi-
rades a l’Escaldàrium”. A més, el 6 de 
juliol es farà el taller de fotografia de 
correfocs i festes infernals a càrrec 
del conegut fotògraf Quim Dasquens, 
al balneari Termes Victòria.

Pel que fa als actes previs, la nove-
tat més destacada és l’espectacle infan-
til de foc i guerra d’aigua. El 6 de juliol la 

mainada podrà viure un Escaldàrium en 
miniatura a la plaça U d’Octubre.

Els clàssics com les entitats amb 
l’Escaldàrium, el contacontes de la lle-
genda, l’escumàrium o el sopàrium no hi 
faltaran. El Post Escaldàrium 2019 anirà 
a càrrec de l’Orquestra Sixtus i un DJ re-
matarà la nit al parc de Can Rius. 

A més, el 14 de juliol a les deu hi 
haurà una sessió de ioga a la Torre Ma-
rimon per a qui no tingui son i el 20 de 
juliol se celebrarà el Capvuitarium a 
l’Ateneu Molí d’en Ral.

Enguany, l’Ajuntament mantindrà 
la campanya contra el masclisme i les 
agressions sexuals i la reforçarà amb la 
instal·lació d’un punt lila al parc. D’al-
tra banda, des de la comissió de segu-
retat de l’Escaldàrium s’ha engegat la 
campanya “No t’escaldis” per consci-
enciar els participants de la festa de la 
importància de la seguretat i divulgar 
les diverses fases de l’acte, per tal que 
tothom sàpiga què s’espera del públic 
en cada dansa. 

Les danses 
d’aigua
tindran més pes i 
s’integraran en la 
llegenda 

Els més 
petits
 podran gaudir 
d’un Escaldàrium 
en miniatura
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1a Caminada Nocturna per la vila termalPuigdueta fa podi en la Cursa Barça
Aquest dissabte 6 de juliol l’esport calderí està d’enhorabona ja que es-
trena una nova activitat orientada per a tots els públics, organitzada 
pel Centre Excursionista de Caldes (CECMO). L’entitat proposa als afi-
cionats de l’esport una amena caminada nocturna pels entorns natu-
rals i històrics de Caldes de Montbui amb 10 quilòmetres de recorregut 
que començarà i acabarà a la plaça de l’U d’Octubre. L’hora de sortida 
és a les 20:30 hores, i ja poden obtenir-se les inscripcions anticipades.  

L’atleta del CN Caldes, Mercè Puigdueta, va aconseguir la pri-
mera posició en la seva categoria en la Cursa Barça CaixaBank 
2019 celebrada el 16 de juny passat. La calderina va finalitzar el 
recorregut de 10 quilòmetres que transcorria pels carrers de 
les Corts i va tornar a l’esplanada del Camp Nou (que va ser el 
punt de sortida i arribada de la prova) amb un temps de 41:37, 
classificat-se en 7è lloc dins de la categoria femenina absoluta. 

“luna de dátil” és el projecte solidari de noemí carmona i carlos carretero per a la Panda Raid d’aquest 2019

Un viatge de noces diferent:
al desert amb un Seat Panda

Noemí Carmona i Carlos Carretero amb el Seat Marbella amb què faran l’aventura, a la plaça de la Font del Lleó. > a. san andRés

moTor | SOLIDARItAt

n casament i tots 
els seus preparatius 
poden ser una feina 
molt tediosa per a 
molta gent. Ho pot 

ser si el que volem és la típica ceri-
mònia amb 200 convidats, amb el 
típic viatge amb polsera al Carib i 
el típic reportatge. Segurament va 
ser així com ho van pensar Noemí 
Carmona i Carlos Carretero, dos 
calderins que li van donar la volta 
al seu enllaç per a fer-ho totalment 
diferent. “Luna de dàtil” és el seu 
projecte de casament.

Viatjar a un ‘tot-inclòs’ és una 
opció molt freqüent per gaudir 
d’unes vacances sense preocupa-
cions i tastar platges paradisíaques 
de manera fàcil i relativament asse-
quible. El turisme de ‘resort’ però, 
es pot tornar molt avorrit al ter-
cer dia i tant la Noemí com el Car-
los van cansar-se ràpidament. Des-
prés d’un parell d’experiències, van 
decidir canviar la manera de viat-
jar per visitar Islàndia en furgoneta 
o tastant l’autocaravana per Euro-
pa: “Els nostres viatges van pas-
sar de ser els típics programats a 
anar-se assilvestrant poc a poc” 
reconeix el Carlos, poc després 
que un safari a Kènia els canviés 
per complet. “Vam anar amb un 
camió durant una setmana per 
la sabana africana i va ser tota 
una aventura que ens va canvi-
ar per complet” explica la Noemí. 
Després van fer de motxilers a Tai-
làndia i a poc a poc l’aventura els 
va replantejar la manera de viatjar.

El Carlos li va demanar matri-
moni per sorpresa en un viatge al 
Marroc. “Vam decidir casar-nos, 
però volíem una cosa diferent, i 
que el viatge també fos diferent” 
explica. Tots dos tenien ganes de tor-
nar al nord d’Àfrica i la Panda Raid 
–un ral·li amateur pel Marroc– era 
l’ocasió ideal per fer un viatge de 
noces diferent i tancar el cercle.

U
Albert san Andrés “Veient vídeos de la prova 

vam veure que la gent apor-
ta ajuda humanitària pels po-
bles que passen. La majoria dels 
equips porten material escolar i 
roba i vam pensar que portar una 
altra cosa seria molt útil” expli-
ca la Noemí. En un viatge diferent, 
l’ajuda també ha de ser diferent i 
van decidir que la seva aportació 
seria implantar hàbits en salut bu-
codental. Van contactar amb dues 
persones que havien conegut durant 
el viatge anterior i els van confir-
mar que l’opció era molt necessària. 
“Volem conscienciar de la neces-
sitat d’aquest tipus de salut, però 
per això necessitem ajuda d’em-
preses i comerços per assentar 
una base” afirma la Noemí.

Des d’aquell moment van co-
mençar a buscar ajuda per cobrir 
aquest aspecte, una feina en què en-
cara estan immersos (es pot contac-
tar amb ells al correu lunadedatil@
gmail.com), amb la necessitat de 
trobar empreses, comerços i par-
ticulars que cedeixin material com 
raspalls de dents, pasta dental, cre-
mes protectores o que els ajudin en 
la preparació del cotxe.

En la recerca de patrocinis 
van pensar a escriure al progra-
ma ‘Nadie sabe nada’ que Andreu 
Buenafuente i Berto Romero fan a 
la Cadena Ser, demanant que fos 
el Buenafuente qui els dibuixés un 
‘namasté’ –una salutació en sàns-
crit que erròniament escrita és ‘sa-
manté’– amb el nom del projecte 
per retolar el Seat Marbella amb 
el que viatjaran amb la frase “Sa-
manté para todos”, ja que aquest 
és el nom d’una de les seccions 
del programa. El famós humoris-
ta va accedir a fer-ho en el progra-
ma d’aquest dissabte passat i en els 
pròxims dies “Luna de dàtil” tindrà 
la signatura d’una de les cares més 
conegudes del país que els acompa-
nyarà per l’aventura africana.

El Seat Marbella –cotxe obliga-
tori en aquest Raid– que els portarà 
és cosa del Carlos, un aficionat al món 

La Panda raid,
una aventura amateur 
i solidària

L’objectiu principal de la Panda 
Raid és fer una aventura sense 
gaire tecnologia, desafiant els de-
serts del sud del Marroc al volant 
d’un Panda. Aquesta aventura ‘low 
cost’ emula el Ral·li Dakar amb un 
rerefons solidari. Tots els equips 
poden portar ajuda humanitària 
a qualsevol de les poblacions per 
les que passin, carregant-les al seu 
cotxe des de l’inici del viatge.

del motor que ha de buscar sota les 
pedres per trobar recanvis, accessoris 
i material, mentre que la Noemí s’ocu-
pa de la part solidària i promocional.

Per complir amb les expecta-
tives del projecte, tenen temps fins 
al març del 2020, data en què co-
mençarà l’aventura, poc després 
de l’original boda. “Es pot patro-
cinar el projecte solidari o la pre-
paració del cotxe per aconseguir 
aquest projecte” expliquen, de-
manant l’ajuda de qualsevol co-
merç, empresa o particular de Cal-
des que vulgui participar.

Els preparatius poden se-
guir-se a través del seu Insta-
gram (@lunadedatil) o del seu blog 
(https://lunadedatil.blogspot.com/), 
on expliquen al detall l’aventura.



Del 02 al 15 de juliol de 2019   calderí / #51 EsPorTs | 13

De cara a la temporada que ve, 2019/2020, el conjunt calderí mantin-
drà gairebé l’eix de la seva plantilla, però incorporarà sis nous fitxat-
ges i gent jove de la casa. Una de les renovacions més importants és la 
del tècnic de l’equip, Jose Luis Duque; i les sis noves incorporacions ja 
tenen nom i cognom: Pere Vilardell i Carles Valls, del Cardedeu; Alex 
Vega, del Molletense; Jorge Luis Vargas, del Vilanova; David González, 
de l’Argentona, i Juan de Jesús Beltrán, del Mollet. D’altra banda, puja-
ran del calderí juvenil els jugadors Pol Anaya i Marc Corral.
Entre les baixes es troben Rubén Pedragosa, que marxa al Viladecans, 
i Alex Davila, que passarà a jugar amb el Sant Joan de Montcada.
De moment, i a l’espera de l’arrencada de la pretemporada el pròxim 12 
d’agost, José Luis Duque començarà amb vint-i-tres jugadors a la plan-
tilla i pretén fer-ho tot mantenint la mateixa línia de joc que els ha apor-
tat tan bons resultats durant la darrera lliga.  > T. GUTIÉRREZ 

fUTBoL sALA | CN CALDES

Es confirma l’ascens dels dos sènior
Tant l’equip sènior femení com el masculí del CN 
Caldes de futbol sala estaven pendents de la confir-
mació de la nova categoria per a la temporada que 
ve, 2019-2020, després de jugar a Divisió d’Honor.
El 25 de maig, van disputar l’últim partit de lliga, i 
tots dos equips aconseguien concloure el curs amb 
un balanç més que positiu. 
D’una banda, les dones van aconseguir finalitzar la 
temporada en 2a posició, i tal com ha confirmat re-
centment la Federació Espanyola de Futbol, les cal-
derines ascendeixen a Segona Nacional femenina. 
Els homes, d’altra banda, va finalitzar la mateixa 
categoria però en 3a posició, i com a millors ter-
cers de la categoria, els jugadors de Caldes han 
aconseguit el desitjat ascens a 3a Divisió Nacional, 
que començarà a disputar-se a partir de la tardor.  El sènior del CN Caldes que jugarà a 3a Divisió Nacional. > cEdIda

nATACIÓ | CAMPIONAt ALEVí

Dotze joves nedadors/es del CN Caldes han disputat, 
aquest cap de setmana, el Campionat de Catalunya 
Aleví al CN Sabadell. La 1a jornada, l’equip calde-
rí va aconseguir la seva primera medalla de plata, 
gràcies a Marc Martí en la prova dels 200 metres 
papallona, a només dos segons de la marca mínima 
per Espanya. Un dia després, Caldes sumava dues 
medalles de plata més pels resultats de Carolina 
Oliveira i Xènia Torrejón. L’últim dia de competi-
ció, Aina Mas va aconseguir la 4a medalla, que la 
va classificar subcampiona de Catalunya. 

4 medalles i grans resultats

fUTBoL | RENOVACIONS

Novetats de cara a la  
temporada 2019/20

L’entrenador Jose Luis Duque és la renovació més destacada. > T. GuTIéRREZ
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EXPosICIÓ

‘Pedrolo, més enllà dels límits’
Exposició itinerant a les biblioteques 
públiques per commemorar l’Any 
Manuel  
de Pedrolo el 2018
Lloc i organitza: biblioteca de Caldes  

 “Lo negoci de les bruixes”. 
Del 10 de juliol al 29 de setembre.
Els anys de les bruixes. El Procés 
de Caldes 1619-1621. 
Exposició commemorativa 
dels 400 anys dels processos de 
bruixeria a Caldes de Montbui.
Lloc i org.: Museu thermalia

  DIMARTS 02
08 h · DEIXALLErIA mÒBIL
Lloc: cantonada entre el carrer 
Montserrat i l’av. de Pi i Margall.
Organitza: Ajuntament de Caldes 

16 h · InICI TALLEr D’EsTIU
‘book-Express: lectura i 
escriptura creativa per a infants’. 
Edat de 10 a 12 anys.  
Sessions els dies 2, 4, 9 i 11  
de juliol de 16 a 17.30 hores. 
Lloc i org.: biblioteca de Caldes

  DIMECRES 03
17.15 h · VIU L’EsTIU A EL ToC
Activitats durant la tarda per 
infants i joves de 5è, 6è i 1r d’ESO. 
Lloc: Espai Jove El toc
Organitza: Ajuntament de Caldes 

  DIJOUS 04
TErmInI InsCrIPCIons
Finalitza el període d’inscripcions 
per a la Jornada de Portes Obertes 
de l’escola triatló del CN Caldes, 
del dissabte 13 de juliol.  
Per a nens i nenes d’entre 10 i 18 anys. 
Lloc i organització: CN Caldes 

19 h · TroBADA PLEnArI PEC 
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: Ajuntament de Caldes

20 h · PrEsos PoLÍTICs
Música per la llibertat 
Lloc: Plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes

  DIvENDRES 05
 VEnDA AmBULAnT 

ProDUCTEs EsCALDÀrIUm 
I del ball de Diables de Caldes de 
Montbui, fins al 14 de juliol.
Lloc: Diferents indrets de la vila

17 h · ACTIVITAT
Recorregut artístic i xerrada-
debat “Cauen les benes dels ulls”, 
a càrrec de l’Associació Filigrana 
per la diversitat afectiva sexual i 
de gènere. 
Lloc: Espai Jove El toc
Organitza: Ajuntament de Caldes 

 19 h · InAUGUrACIons 
Exposició de fotografies ‘Mirades 
a l’Escaldàrium’ i botiga de 
l’Escaldàrium.
Lloc: Sala Delger.

sorTIDA A TAUnUssTEIn
Amb motiu del 30è aniversari 
de l'entitat calderina, un grup 
de 30 persones es desplaça a la 
ciutat alemanya agermanada amb 
Caldes, entre els quals hi haurà 
dos grups de l'EMM Joan Valls 
per fer-hi actuacions musicals. 
Organitza: Cercle d'Amics de 
taunusstein

 21.30 h · EsCALDÀrIUm 
DE CAmBrA
Versions per a conjunt acústic de 
la música de la Festa del Foc i de 
l’Aigua de Caldes de Montbui. 
Lloc: plaça de l’Onze de Setembre
Org.: ball de Diables de Caldes

21.30 h · soPAr ConCErT
Amb el directe d’Esmuc Jazz 
group, Paolo Conte versus Pino 
Daniele. En el marc de les XVI 
Jornades gastronòmiques de les 
Cireres. Preu: 35€. 
Lloc: Na Madrona 
Organitza: Ajuntament de Caldes 

22 h · ProJECCIons
A LA frEsCA
‘Per l’oest del Canadà: óssos i 
Natura sense fi’, presentat per 
Enric Soler i Raspall. 
Lloc: jardí del tOC
Organitza: CECMO 
Col.: Ajuntament de Caldes i FEC 

  DISSABTE 06
JornADEs 
GAsTronÒmIQUEs DE  
LEs CIrErEs DE CALDEs
Fins al 6 de juliol, àpats i productes 
elaborats amb la cirera calderina. 
Lloc: restaurants de la vila termal
Organitza: Ajuntament de Caldes 

 10 h · TALLEr DE 
foToGrAfIA
De correfocs i festes infernals, 
a càrrec de Quim Dasquens. 
Lloc: balneari termes Victòria
Org.: ball de Diables de Caldes
Col.: balneari termes Victòria, Quim 
Dasquens i Pirotècnia garcia.  

 10.30 h · CAmPAnYA DE 
DonACIÓ DE sAnG 
Lloc: Les Cases dels Mestres
Organitza: banc de Sang i teixits

18 h · ACTUACIÓ EsCALDATs
a la Diada dels Castellers de badalona.
Lloc: cruïlla del c.Prim i Sta .Madrona

20.30 h · CAmInADA 
noCTUrnA DE L’or
Recorregut pels entorns naturals  
i històrics de Caldes. 
Sortida: plaça de l’U d’Octubre
Organitza: CECMO 

 20.30 h · GUIsLA  
& AmICs A LA frEsCA 
trobada amb música i poesia.
Lloc: plaça de Can Rius
Organitza: Coral guisla 

21.30 h · soPAr ConCErT
Mambes, dones, mares que canten les 
injustícies diàries, amb dansa, humor 
i llengua de signes.  XVI Jornades 
gastronòmiques de les Cireres. 
Lloc: Festuk Cafè 
Organitza: Ajuntament de Caldes 

 22 h · EsPECACTLE 
InfAnTIL DE foC I
GUErrA D’AIGUA 
Lloc: plaça de l’U d’Octubre
Org.: ball de Diables de Caldes 

  DIUMENGE 07
18 h · PrEsEnTACIÓ I 
CInEfÒrUm
Presentació de la nova Assemblea de 
Joves de Caldes amb el cinefòrum
Lloc: El Centre

  DILLUNS 08
18 h · TALLEr IL·LUsTrACIÓ
Del 8 al 12 de juliol, de 18 a 21 hores.  
A càrrec de Mercè galí. 
Lloc i organitza: taller d’Art 
Municipal Manolo Hugué

  DIMECRES 10
 21.30 h · ProJECTE 

EsCALDÀrIUm
Representació de creacions 
artístiques al voltant de la festa.
Lloc: plaça de la Font del Lleó
Organitza: ball de Diables

  DIJOUS 11
20 h · PrEsos PoLÍTICs
Música per la llibertat 
Lloc: plaça de l’Àngel (Canaletes)
Organitza: ANC de Caldes

  DIvENDRES 12
 18 h · CAmIns

DE BrUIXEs
Ruta per descobrir la història de la 
bruixeria en aquest municipi.
Lloc de sortida: plaça de Can Rius
Organitza: Cooltur

 21.45 h · JUDICI I 
EXECUCIÓ DE LEs BrUIXEs
Escenificació teatral dels fets de 1619.
Lloc: plaça de la Font del Lleó
Organitza: Inferas i ball de 
Diables de Caldes de Montbui
Col·labora: Les Dones del Poble

 22 h · sArDAnEs 
Amb la Cobla Contemporània.
Lloc: plaça de l’U d’Octubre
Organitza: Agrupació  
Sardanista Calderina

 
  DISSABTE 13

08.30 h · JornADA PorTEs 
oBErTEs TrIATLÓ
tast de l’Escola triatló del CN 
Caldes per a nens i nenes d’entre 
10 i 18 anys. 100 metres nedant, 
4,2 km de bicicleta de muntanya i 
1 km de cursa a peu.
Lloc i organitza: CN Caldes 

 12 h · EsCUmÀrIUm, 
fEsTA DE L’EsCUmA 
Lloc: plaça de Can Rius

Organitza: Ass. bombers 
Voluntaris de Caldes de Montbui

 12 h · VErmUT DEL  
foC I L’AIGUA 
Lloc i org.: Ateneu Molí d’en Ral

 18 h · CAmIns DE BrUIXEs
Ruta per descobrir la història de la 
bruixeria en aquest municipi.
Sortida: plaça de Can Rius
Organitza: Cooltur

 18 h · LA CULTUrA 
AmB L’EsCALDÀrIUm
Contacontes, gegants, castellers  
i ball de bastons.
Lloc: plaça de l’U d’octubre

 19 h · soPÀrIUm
Lloc: plaça Onze de Setembre
Org.: ball de Diables de Caldes

  DIUMENGE 14
 10 h · IoGA I mEDITACIÓ 

PEL foC DE L’EsTIU
A càrrec de Juguem a Ioga.
Lloc: torre Marimon

  DILLUNS 15
CUrs IoGA
Inici del curs intensiu Hatha Yoga 
II, del 15 al 26 de juliol. 
Lloc i organitza: Yoga Ashram 

del 02 al 15 de juliol del 2019
 ACTEs EsCALDÀrIUm

  DISSABTE 13
00 h · EsCALDÀrIUm 
Lloc: plaça de la Font del Lleó
Organitza: ball de Diables i bombers Voluntaris.
Col·labora: Ajuntament de Caldes 

  DIUMENGE 14
01.30 h · fEsTA PosT-EsCALDÀrIUm
Amb Sixtus i PD Petxines
Lloc: Parc de Can Rius
Organitza: Ajuntament de Caldes 
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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
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 us informaran de la farmàcia de torn, 
que obrirà per prestar-vos el servei fins 
a les 00:30 h. a partir de les 00:30 h, el 
servei de guàrdia es deriva a la Farmàcia 
Viñamata (c. Museu, 20; Granollers).

DEFUNCIONS

29 de juny · 70 anys
FRANCISCO CRESPO GARCIA

23 de juny · 79 anys
MARIA OBEA PUIG

21 de juny · 91 anys
ISIDRO BOSCH CERDA

“No és fàcil trobar la 
felicitat en nosaltres 
mateixos, però no és 
possible trobar-la en un 
altre lloc.” 

> Agnes Repplier

La frase de la quinzena

HUGUET GRAN RESERvA 
BRUT NATURE
Aquest és un escumós que en els darrers mesos ha deixat de sortir 
al mercat dins la Denominació d’Origen Cava i ha començat a sortir  
amb el segell Corpinnat. Es tracta d’un col·lectiu de cellers  
que han apostat per exigir-se uns estàndards de qualitat (per exemple  
la collita manual, la vinificació a la propietat o treballar en 100% 
ecològic) per fer escumosos amb el mètode tradicional al Penedès. 
D’aquí el nom, que significa que és un producte nat al cor del Penedès.
La finca de Can Feixes està assentada a 400 metres d’altitud, al 
nord de Vilafranca del Penedès i Sant Sadurní d’Anoia, i limita 
geogràficament les dues comarques. Dins l’ampolla hi trobem un 
cupatge de 56% parellada, 23% macabeu i 21% pinot noir. Un escumós 
poc convencional, però que sorprèn positivament. Per fer-lo s’utilitza 
el primer “most flor” i té una criança de 6 mesos en dipòsit i un mínim 
de 30 mesos en cava.
A la vista té un color groc pàlid i s’hi evidencia una bombolla intensa. 
Aromàticament, ens recorda fruita cítrica i fruita blanca madura 
amb un toc exòtic. En boca té una entrada fresca en què la fruita es fa 
present i després es torna més voluminós gràcies a un carbònic ben 
integrat procedent de la seva llarga criança.
Es tracta d’un escumós brut nature, per tant, l’acompayarem amb 
aperitius o com a beguda per a tot un àpat. A l’estiu pot anar molt bé 
per fer un pica-pica de mar o per acompanyar peixos o carns blanques.

La recomanació calderina

La Vallesana Espai Degustació
Avinguda de Pi i Margall, 15. 
T. 938 65 01 45
www.cellerdegustacio.com

L’equip del Calderí lamenta la 
mort de Francesc Carceller Pérez, 
col.laborador de la publicació qui 
ha estat el responsable de la secció 
mensual dels mots encreuats.

Les nostres mostres de condol a 
la família, amics/gues i lectors/es.

francesc Carceller Pérez
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>Podeu llegir l’entrevista completa a 
www.calderi.cat

Curiositats

“Hi ha qui utilitza tot 
el seu temps lliure anant 

a escalar i jo una part, no 
tota, la dedico als llibres”

J.
 s

E
R

R
a

· Sempre t’ha agradat la literatura 
de gènere fantàstic?
Sempre no. Quan era petita o adoles-
cent, no m’agradava llegir, potser per-
què a la meva època t’obligaven a llegir 
llibres molt concrets. Quan vaig fer 18 
anys, van aparèixer les pel·lícules d’El 
senyor dels anells. Em van agradar tant 
la pel·lícula que em vaig decidir a lle-
gir els llibres. Llavors vaig veure que el 
gènere fantàstic era el que m’agrada-
va. Vaig anar descobrint nous autors i 
va ser un no parar.

· Quins altres autors has seguit que 
t’han influenciat alhora d’escriure?
Vaig llegir novel·les com El nom del 
vent de Patrick Rothfuss, després una 
autora que es diu Trudi Canavan amb 
la trilogia de Crónicas del mago negro. 
El toc romàntic del que escric ve de la 
saga Crepúsculo.

· Què és la saga Oyrun?
Són quatre novel·les de gènere fantàs-
tic èpic amb un to important romàn-
tic. A l’inici es tracta d’una noia que 
és originàriament de la Terra que he-
reta un penjoll màgic que la trasllada 
un món que es diu Oyrun. Allà hi tro-
barà elfs, mags, orcs... Hi ha un grup 
de mags que són foscos i que practi-
quen la màgia negra. La noia, que es 
diu Ayla, com és la portadora d’aquest 
penjoll màgic, és la destinada a acabar 
amb aquests mags foscos, que fan sa-

crificis a tothom, que miren d’es-
clavitzar tothom i convertir-se en 
amos del món.

· Com has ideat tot aquest món 
fantàstic d’Oyrun?
Vaig escriure tota la saga de cop, 
però com que era molt llarga la 
vaig anar fraccionant. Des que vaig 
començar i fins que va aparèixer 
el primer llibre va ser un treball 
d’uns cinc anys, més o menys.

· Quin seguiment ha tingut la saga?
He rebut missatges de lectors a qui 
els ha agradat molt. A Caldes, quan 
és Sant Jordi, em poso a les parade-
tes i he venut molts llibres. A mesu-
ra que anava publicant, se m’anaven 
acostant lectors ansiosos perquè 
sortia un nou llibre i dient-me què 
els agradava dels llibres.

· Per ser una dedicació, déu n’hi 
do el temps que dediques a la li-
teratura fantàstica.
Suposo que és com tot. Quan 
t’apassiona una cosa li dediques 
molt de temps. Hi ha qui utilitza 
tot el seu temps lliure anant a es-
calar i jo una part, no tota, la dedi-
co als llibres.

· Dels teus llibres se n’han fet 
‘book trailers’?
Sí, els he fet jo mateixa. A través 
d’unes pàgines web compres uns 
drets per utilitzar les imatges. 

Això ho he editat i ho he muntat 
amb música.

· És un element de promoció més, 
tenint en compte que els llibres 
són autoeditats...
Els quatre llibres van estar amb 
l’editorial Círculo Rojo. Ells et 
publiquen el llibre, però t’has de 
moure tu. Ara només tinc el tercer 
i quart llibre amb l’editorial perquè 
els dos primers els he fet de venda 
exclusiva per Amazon, ara amb la 
nova edició. He resumit alguns ca-
pítols i he unificat dues aventures 
per sumar com a molt 800 pàgines, 
que és el que permet editar Ama-
zon. El llibre es pot comprar amb 
suport físic i e-book.

· En quin projecte et trobes ara?
En un projecte de ciència-ficció/
apocalíptic. De fet, encara no sé 
ben bé on ubicar-lo. Abans que 
acabi l’estiu ja el tindré fet. Ja 
l’he escrit, però estic en la fase de 
repàs. Normalment acostumo a fer 
quatre o cinc repassos. Fins que no 
vegi que estigui 100% bé no el dono 
per acabat. Tinc dues lectores que 
llegeixen el llibre abans de publi-
car-lo. Em donen la seva opinió 
sobre els diferents fragments del 
llibre, em fan aquest favor i a més 
elles el gaudeixen.

Marta
Sternecker

Morcillo

Autora de literatura fantàstica

Què fa al seu temps lliure? doncs escriure i escriure. Ja porta 
quatre llibres de la saga Oyrun, que ella mateixa ha autoe-
ditat. Funcionària de professió, no perd cap oportunitat de 
promocionar els seus llibres. Fins i tot ha fet dues aparicions 
als concursos televisius ‘ahora caigo’ i ‘la ruleta de la suerte’. 
això sí, vestida amb una samarreta de la saga Oyrun.

Jordi rius


