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Als 23 anys, en Wisley Reis Quaresma suma un dilatat historial d’episodis de LGTBIfòbia que l’han forçat a fugir del seu país com a única opció per sobreviure. A Caldes ha trobat l’estabilitat. > Q. PASCUAL
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‘Només demanem que se’ns
DRETS HUMANS | LGTBIQ+

Wisley Reis Quaresma, jove d’origen brasiler i víctima de LGTBIfòbia durant anys, alça la veu narrant la seva història

ESPERANÇA EN EL FUTUR // La Mar Cirera Pagès de 10 anys, ha volgut acompanyar al Wisley a la fotografia. Ella representa tota una generació de calderins que creixeran amb coneixença sobre diversitat
de gènere i sexualitat, i que ara ja, prenen consciència i llencen un missatge esperançador i de futur. Tal com ella diu: “Has de ser lliure, i estimar només seguint el que et diu el teu cor, fer-ho a qui tu vulguis
independentment de si és noia o noi”. El Wisley per la seva part creu que tenim la responsabilitat d’educar els nostres fills i dur més enllà un missatge d’amor: “És més necessari que mai ensenyar-los el
respecte, la llibertat i les diferents formes que cadascú té d’estimar”. La Mar igual que el vestit que duu, desitja un món més ric i ple de colors. > Q. PASCUAL

Ivette Hijano

P

otser en alguna ocasió us
heu creuat amb en Wisley mentre passejàveu
pels carrers de Caldes.
Potser alguna vegada
us ha pres la nota o servit la comanda en un conegut restaurant del centre.
També l’heu pogut veure acompanyat
de la seva parella, en Miquel, el calderí
per qui va decidir traslladar-se a la vila
des de fa poc més d’un any.
Si és així, molt probablement no recordareu l’episodi. Diàriament ens
topem amb infinitat de persones desconegudes que ens passen desapercebudes. En elles no notem res ‘fora de
la normalitat’. Menys encara comportaments o actituds que ens impulsin
a dirigir-nos-hi. Què ens importa que
s’aturi a mirar unes plantes mentre
passeja tranquil·lament amb la persona a qui estima?

“Les persones
homòfobes
necessiten un
acompanyament,
necessiten
informació, amor
i atenció. Perquè
els LGTBIQ+ no
tenen el problema,
el problema el
tenen aquesta
altra gent”
Wisley Reis
Quaresma
refugiat d’origen
brasiler, víctima de
LGTBIfòbia

El que pot semblar evident per molts,
no ho és tant per altres. De fet, un home
en concret no va dubtar alçar la veu i
castigar un acte tan lamentable i escandalós, pensaria ell: “Què mireu, maricons? Què feu agafats de la mà?”
Lamentablement per totes i tots,
aquest només és un dels molts episodis de LGTBIfòbia als que ha hagut de
fer front en Wisley Reis Quaresma, als
seus 23 anys. Nascut a una província de
l’Amazònia (Brasil), en Wisley ha patit
agressions continuades des de la seva
infància que l’han conduït a emprendre processos judicials contra el seu
propi pare, a alguns amics i veïns, per
simplement ‘ser i sentir’. “El meu pare
era un home homòfob que m’agredia
des de petit. M’insultava i m’imitava
gesticulant. Volia que fos un noi heterosexual a qui li agradés el futbol,
les motos i les noies. I jo no podia ser
aquest noi. També tenia problemes
a l’escola i al barri. Em discriminaven per ser una persona diferent. La

situació a casa era insostenible: la
meva mare es va acabar divorciant
del pare, i als meus 18 anys vaig poder
marxar. Allà no m’hi podia estar”.
Després d’un temps vivint a Brasília, la
capital del país, i seguir sumant agressions de tota mena motivades per la seva
orientació sexual, l’historial de denúncies creixia fins a poder tramitar l’asil
polític com a refugiat per discriminació de gènere. “Vaig marxar del Brasil el 26 de gener del 2019. Després de
poques setmanes vivint a Espanya,
vaig estar a Holanda on resideix una
familiar, però passats els tres mesos
de permís com a turista, vaig haver
de tornar a Barcelona. Aquí em vaig
trobar sol, vivint durant mesos d’hostal en hostal. Anava d’un lloc a l’altre,
sense el dret a treballar per no tenir
el tràmit d’asil regulat (la pandèmia
va perllongar el procés). Aquests van
ser uns mesos molt durs. Vaig passar
gana. Recordo la nit de Cap d’Any del
2019: mirava els focs des d’una habi-

tació horrible i tenia gana. No menjava des de feia dos dies i no sabia què
fer. Només plorava, sol, a les fosques”.
Arribats en un punt límit, les opcions
es redueixen dràsticament. I des de la
màxima vulnerabilitat, l’ésser humà recupera les forces que l’empenyen a sobreviure. “Aleshores, pensava: Estàs
viu! Mentre no moris, pots fer el que
vulguis. Has d’aprendre el català, has
de conèixer a gent, has de treballar.
Intenta-ho! No et moris, segueix viu!”
I va arribar en Miquel. Un calderí,
també de 23 anys, amb una vida diametralment oposada a la d’en Wisley que
va aconseguir “canviar-ho tot”. Tot i
no conèixer-lo de massa temps, i amb
els infortunats inconvenients de la pandèmia, en Miquel va parlar amb els seus
pares per ajudar a en Wisley estant a
Barcelona, i mesos després, van decidir
viure junts a Caldes de Montbui: “Mai
ningú m’havia donat amor de veritat.
Amb ell em sento molt feliç, ja no em
sento sol i sé que puc comptar-hi per
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tracti com a éssers humans”
personal i contribuir en la lluita i reivindicació dels drets humans que mereix qualsevol persona, arreu del món

tot, també amb la seva família”.
Avui dia, la realitat d’en Wisley és
molt diferent de la de fa dos anys.
“Ara ja ho tinc tot en ordre: ja
puc treballar, tinc accés a la
salut pública, he après el català! I quan rebi la condició de refugiat em sentiré molt més còmode, perquè sabré que estaré
segur, que podré seguir amb la
meva vida. Perquè aquí soc feliç
i al Brasil no ho era. Si hagués de
tornar, seria el meu final”.
Lluny del que es podria esperar,
carregant tant de pes a la motxilla i
sense quasi temps material per assimilar les darreres experiències,
en Wisley ha sabut trobar la manera per perdonar i sentir-se en pau:
“Avui dia comprenc al meu pare,
ell també és víctima de la infància que va patir. Ha reconegut
l’error i jo l’he perdonat, perquè
no pots respondre l’odi amb més
odi. I ara la meva família se sent
orgullosa de mi”. Però per en Wisley, el perdó no significa renunciar
a la lluita i amagar el cap sota l’ala:
“Les persones homòfobes necessiten un acompanyament, necessiten informació, amor i atenció.
Perquè els LGTBIQ+ no tenen el
problema, el problema el tenen
aquesta altra gent. I jo, després
de viure situacions tan difícils,
no permetré que em diguin el primer que els passi pel cap”.
Què més es pot demanar a un jove
de 23 anys que sent un nen va marxar de casa, deixant tot el que coneixia enrere, fugint del seu país
amb pocs euros a la butxaca per
buscar refugi, protecció, un lloc on
poder ser ell? “Ara hem de dir la
nostra, hem de treure forces per
lluitar i alçar la veu. Perquè el
col·lectiu LGTBI no demana un
tracte especial, sinó només que
les persones ens tractin com a

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

persones, com a éssers humans.
Tenim el dret de ser el que vulguem, d’estar amb qui vulguem.
Tenim el dret de ser feliços i felices. I si les persones que no ens
accepten no són felices, necessiten atenció. Però això ja no és a
les meves mans”.
UN ANY DE ‘PUNT SAI’
A CALDES DE MONTBUI
“Caldes és l’únic municipi de
la comarca que, sense estar-ne
obligat, disposa d’un Punt SAI,
des del juny de l’any passat”
explica Ángeles Llive, regidora
d’Igualtat, Feminisme i Polítiques
LGTBIQ+. El Servei d’Atenció Integral LGTBIQ+ (SAI) ofereix informació i assessorament sobre la
diversitat sexual i de gènere, així
com l’acompanyament a persones
LGTBIQ+ en processos personals
d’identitat de gènere, orientació
sexual i expressió de gènere. “El

SAI és un espai segur on poden
venir les persones del col·lectiu
-de qualsevol edat-, les seves famílies o qualsevol persona interessada per assessorar-se i
rebre acompanyament, així com
per tramitar el canvi de nom
a la Targeta Sanitària amb el
nom sentit” apunta Carme Ortega, responsable del Punt SAI
calderí, el qual s’acull a les instal·
lacions de l’Espai Jove El Toc (cal
demanar cita prèvia al 93 865 46
55/ 674 32 35 78 o a ‘sai@caldesdemontbui.cat’).
Tot i que en el primer any de funcionament del servei s’ha atès a poques persones –probablement a
causa de la pandèmia-, “hem viscut el cas d’una persona que vol
transitar i no sap com dir-ho a família, i també hem atès a persones que ja han transitat i han vingut a conèixer el servei” segueix
Ortega, qui espera poder rebre a
més persones a mesura que la ciu-

tadania sigui coneixedora de la
seva existència en el municipi.
Precisament en la línia de donar visibilitat al servei, el Punt SAI s’ha
traslladat al pati dels instituts de
Caldes al juny. “Creiem que és necessari adreçar-nos als joves perquè ells són el futur, però també
el present de la nostra societat, i
és molt important ser sensibles
amb aquest col·lectiu, així com
amb qualsevol altre col·lectiu del
nostre municipi” explicava Llive
en la visita a l’INS Manolo Hugué el
10 de juny. Tot i que una alumna de
3r d’ESO de l’institut va reconèixer
no haver estat testimoni de casos
d’assetjament a persones del col·
lectiu, “encara es fan massa bromes, de manera que encara patim
perjudicis respecte a l’orientació
sexual de les persones” apuntava l’estudiant. Som en el camí de
convertir-nos en una societat cada
dia més oberta, inclusiva i tolerant, deixant enrere els temps en
què les persones d’aquest col·lectiu
eren invisibles o tabú, “i que hàgim
rebut la visita del Punt SAI ens
aporta més coneixement per tal
que si algú se sent així, tingui la
llibertat de poder-ho parlar amb
tothom” seguia la jove de 14 anys.
A l’escola també se’n parla. “A classe estem estudiant el tema de la
sexualitat, i el professor de biologia ens ha parlat de la diversitat sexual”, diu l’alumna de l’INS
Manolo Hugué. No obstant això,
“durant les classes no sorgeixen
massa dubtes, perquè normalment tenim vergonya a exposar-los” segueix la jove calderina.
LA LLUITA TRANSVERSAL
CONTRA LA LGTBIFÒBIA
Després dels múltiples casos
d’assetjament contra el col·lectiu
LGTBIQ+ que van produir-se a

Barcelona fa poques setmanes,
s’ha posat de manifest –encara
amb més força- la urgent necessitat d’emprendre accions que lluitin per assolir l’erradicació de la
vulneració dels drets humans de
les persones d’aquest col·lectiu.
A banda de la implantació del
Punt SAI, des de la regidoria
d’Igualtat, Feminisme i Polítiques
LGTBIQ+ de Caldes ha emprès el
procés d’elaboració d’un protocol
d’abordatge de les violències masclistes i LBTBIfòbiques en espais
públics i d’oci. “L’objectiu és el
d’erradicar assetjaments, agressions verbals i qualsevol manifestació de violències sexuals i
LGTBIfòbiques en els contextos
d’oci, i aconseguir espais de socialització que no estiguin condicionats per raó de sexe, orientació
o identitat de gènere” explicava
el consistori en un comunicat el
maig, quan se celebra el Dia Mundial contra la LGTBIfòbia.
Però les accions de lluita, sensibilització i divulgació no només
s’han centrat en l’àrea de joventut,
sinó també en molts altres sectors
de la ciutadania, atenent un treball
transversal: “Hem desplegat el
Punt SAI a les residències; hem
dut a terme formació al personal
del consistori, i ens hem adreçat
al comerç calderí per poder treballar conjuntament en l’assoliment d’un comerç local segur, no
discriminatori i igualitari”, seguia la regidora. En el ple del mes
de juny, l’Ajuntament de Caldes ha
aprovat per unanimitat la moció
per adherir la vila a la Xarxa Catalana de Municipis LGTBIQ+:
“Aquesta és la línia que considerem adient, i que ens permetrà
seguir treballant en la defensa
dels drets humans del col·lectiu”
acabava Ángeles Llive.
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“No competeix al Tribunal de Cuentas
jutjar políticament l’acció d’un govern”

INDULTS | PRESOS POLÍTICS

Neix el nou Grup de Suport a Jordi Solé, l’exalcalde calderí implicat a la causa contra el Diplocat

C

Ivette Hijano
aldes de Montbui s’ha mobilitzat per
donar el seu suport i
escalf al veí, exalcalde i
eurodiputat d’Esquerra Republicana, Jordi Solé. L’acte de
presentació oficial del nou Grup de
Suport va celebrar-se diumenge passat, a la tarda, amb l’assistència de
Joan Tardà, a la plaça de l’U d’Octubre. “Creiem que hem de ser al seu
costat i al de la seva família” explicava Núria Carné, membre del Grup
de Suport a Jordi Solé. “Un dia pot
ser que estiguis en una manifestació i et detinguin, o estiguis exercint un càrrec públic i et busquin
les pessigolles. Per tant, avui és ell,
i demà pot ser qualsevol altre, i tots
nosaltres li volem donar aquest suport i escalf en aquests moments
tan difícils” seguia Carné.
El Tribunal de Cuentas ha inclòs a l’eurodiputat Jordi Solé a la
causa anomenada Diplocat, on s’investiguen suposades despeses irregulars en la política exterior de la Generalitat de Catalunya, i li reclama
prop de 6.700 euros en condició de
secretari d’Afers Exteriors de la Generalitat, l’any 2016.
“És un nou acte de repressió,
un nou acte d’injustícia i d’abús de
poder contra el moviment independentista català” exclamava Jordi
Solé pocs dies abans de saber-se la
sanció econòmica requerida. “El Tri-

Jordi Cuixart visita
Caldes a la sortida
de Lledoners

L’exalcalde i eurodiputat calderí, Jordi Solé, en la presentació del Grup de Suport, a la pl. de l’U d’Octubre. > I. HIJANO

bunal de Cuentas, òrgan del qual
s’han fet públiques anomalies en
el seu funcionament i composició, se situa fora del sistema judicial tradicional, amb uns procediments que no ofereixen garanties
de defensa sòlides i una extralimitació de competències i actuacions flagrants” seguia Solé.
“Segons el parer del Tribunal de Cuentas - seguia explicant
l’exbatlle- bona part de la despesa

va anar destinada a actuacions
que la Generalitat no podia dur a
terme, i evidentment, això és absolutament fals” afegia Solé, tot
recalcant que “en l’exercici d’Acció Exterior el que fèiem era promoure els interessos del país a
l’exterior, que és el que el Tribunal Constitucional diu clarament
que pot fer el Govern de Catalunya”. Segons l’eurodiputat calderí, “no competeix al Tribunal de

Cuentas jutjar políticament l’acció d’un govern. Això és fer saltar
pels aires qualsevol noció d’Estat
de Dret i de separació de poders”.
Agraït pel suport rebut de la
ciutadania calderina, Solé va fer
constar que “només soc una de
les 34 persones implicades en
aquest cas i dels més de 3.000
represaliats que hi ha en aquest
país, i tots ells necessiten tot el
suport i escalf”.

Poques hores després de sortir de la
presó de Lledoners arran els indults
concedits pel govern espanyol, Jordi
Cuixart va retrobar-se amb la societat civil represaliada. Una de les primeres parades va ser la vila de Caldes de Montbui, on va reunir-se amb
Xènia Garcia, la jove calderina que
en els seus 22 anys va ser empresonada a Barcelona, l’any 2019. Arran
de la visita, Cuixart va llençar un
missatge contundent: “Cap indult
ens farà callar. Seguirem alçant la
veu i el puny per fer-nos lliures!”,
publicava el dirigent independentista a Twitter, el mateix 23 de juny.
També l’associació local Caldes
Groga va manifestar-se públicament
amb motiu de la visita de Cuixart, i
s’adreçava a les xarxes socials amb
aquest altre missatge: “Estem contentes per la seva llibertat i per les
seves famílies. Surten els presos i
les preses polítiques, però no ens
enganyem, la repressió no s’atura,
la lluita no s’atura... Cal continuar per les 3.800 encausades, entre
elles la Xénia”.

ACTES COMMEMORATIUS | LGTBIQ+

Ventall de colors i actes per celebrar el Dia de l’Orgull
Cada 28 de juny es commemora
arreu del món els aldarulls i protestes de Stonewall que van tenir lloc a
Nova York l’any 1969 i que es considera que van marcar l’inici de l’alliberament homosexual. Una rebel·lió
per plantar cara a la violència històrica i institucional patida, liderada per dones trans racialitzades que
ara fa 52 anys va significar l’inici del
moviment LGTBIQ+.
En el Dia per l’alliberament Lesbià,
Gai, Transexual, Bisexual, i Intersexual, la regidoria d’Igualtat, Feminisme i Polítiques LGTBIQ+ de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui va organitzar un seguit d’actes “amb l’objectiu de donar a conèixer la realitat del col·lectiu
LGTBIQ+” explica el consistori
en un comunicat, “i reivindicar
els drets humans de les persones
LGTBIQ+ arreu del món” afegeix.
Enguany, tots aquests actes s’han

recollit amb el lema ‘El poble que
bull amb orgull’, campanya de conscienciació i lluita protagonitzada
pel lleó de la Font del Lleó que, per
aquesta ocasió, va pintar-se les ungles amb la bandera del col·lectiu.
“Com a vila pertanyent a la Xarxa
SAI de municipis, ens hem adherit a la campanya ‘Fem el cim pels
drets del col·lectiu LGTBIQ+, on
ens demanaven penjar la bandera
en un lloc o icona emblemàtica del
poble, i en aquest cas, el lleó de la
plaça – l’icona més emblemàtica
de Caldes- treu les urpes pel col·
lectiu LGTBIQ+”. Així ho explicava Ángeles Llive, regidora de Polítiques LGTBIQ+, minuts abans de
la lectura del manifest, l’acte central en la commemoració a la vila
que va tenir lloc el mateix dilluns
28, al vespre. Poques hores abans,
l’Espai Jove el Toc va inaugurar la
jornada reivindicativa amb diverses

La campanya d’enguany ha tingut com a protagonista el lleó de la plaça > I.HIJANO

activitats, entre les quals, va celebrar-se la pintada del banc del jardí
de l’equipament amb els colors de
la bandera LGTBIQ+.
Un dia després continuaven els
actes amb la celebració d’un cinefòrum que es va acollir a la Sala Noble
de l’Espai Can Rius. En aquest cas,
el documental ‘EnFemme’ dirigit
per Alba Barbé i Serra va ser la
peça central sobre la qual va girar
l’acte. La projecció del documental,
que va comptar amb l’assistència
de la seva directora, va anar seguida d’un interessant col·loqui entre
els assistents a la sala.
Finalment, dijous passat va tenir
lloc la projecció de la pel·lícula
‘Pride’, dins del marc de la programació cultural ‘Bombolles d’Estiu’.
En aquest cas, la pel·lícula se centra
en històries reals sobre el col·lectiu,
que van tenir lloc al Regne Unit en
els anys 80.
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COMISSIÓ DE NOMENCLÀTOR | INAUGURACIÓ D’ESPAIS PÚBLICS

L’homenatge a dones lluitadores que van fer història
El passatge de les Bruixes i el Mirador d’Elisabeth Eidenbenz són els dos darrers espais recentment batejats a la vila
Ivette Hijano

‘N

o eren bruixes,
eren dones’. Divendres passat va
celebrar-se la inauguració del nou
Passatge de les Bruixes a Caldes
de Montbui, un petit carreró situat a tocar de la plaça de la Font del
Lleó que, des d’ara, ret homenatge
a les dones calderines que fa més
de 400 anys van ser assassinades,
perseguides i titllades de ‘bruixes’
pel simple fet de ser dones.
L’emotiu acte d’inauguració
va ser conduït per l’associació La
Forca, entitat calderina que va
proposar el nou nom de l’espai públic a l’Ajuntament de Caldes de
Montbui. La proposta va ser aprovada per unanimitat en el Ple municipal en una moció presentada el
passat mes de març.
L’acte inaugural també va
comptar amb l’actuació de l’Associació TuSí(k) Circ i les intervencions de Norbert Froufre i Mercè
Borràs, membres i professors de
la Universitat Popular de Caldes
(UPCM), i Ricard Jiménez, membre fundador de l’entitat Cooltour.
L’alcalde de la vila Isidre Pineda va ser l’encarregat de cloure l’acte, el qual va recordar al
públic assistent que aquest és el
tercer nom de dona assignat a un
espai públic en poc temps (junt
amb Neus Català -pendent d’inaugurar oficialment- i Elisabeth
Eidenbenz). L’actuació de bateig
amb noms en clau femenina respon, segons representants del con-

L’inauguració del passatge de les Bruixes va comptar amb l’actuació de TuSí (K) Circ, a més de donar el tret de sortida a la festa de l’Escaldàrium. > I. HIJANO

sistori, a l’objectiu de feminitzar la
via pública: “Donem encara més
presència a les dones en l’espai
públic”, va dir Pineda. I, concretament en aquest cas, també es
persegueix revertir la història de
desenes de dones calderines, víctimes de crims i persecucions patides al llarg de la història. “El sentit d’aquest bateig s’explica en
un monòlit instal·lat al passatge” apunta el consistori calderí en
un comunicat d’ahir.
Paral·lelament a aquests objectius, el reconeixement del car-

reró que homenatja a les ‘bruixes’
de Caldes significa la presència
d’un element més dins de la plaça
de la Font del Lleó, seu de la festa
més popular i sentida per la ciutadania calderina.
El nou passatge de les Bruixes completa la plaça de la festa
del Foc i de l’Aigua, juntament
amb el passatge de La Godra i el
nou mural de l’Escaldàrium, ubicat a una paret lateral del Museu
Thermalia; i la seva inauguració
dona el tret de sortida a l’edició
alternativa d’enguany.

Inaugurat el Mirador d’Elisabeth Eidenbenz
El 3 de juny es va inaugurar el
Mirador Elisabeth Eidenbenz, un
mirador situat al final del carrer
Sant Jordi “que ofereix una de
les millors vistes de Caldes” deia
l’alcalde Isidre Pineda, en l’acte
d’inauguració i homenatge. Al
marge de respondre a la iniciativa
de feminitzar més espais públics,
“avui emprenem una altra via, que

és la de fer memòria i recordar
aquells calderins que van ser
assassinats als camps d’extermini
nazis” seguia Pineda. La proposta
del nom Elisabeth Eidenbenz és
fruit de la iniciativa particular
del calderí Joaquim Campistron,
qui va presentar la proposta a
la comissió del Nomenclàtor de
Caldes el gener del 2020.

ACTIVITATS DE LLEURE | INFÀNCIA I JOVENTUT

Torna el Caldestiu i el Club Jove
Aquest estiu es reprèn de nou l’activitat amb certa normalitat
Un cop finalitzat el curs escolar, el
dilluns 28 de juny van començar
les activitats d’estiu pels 170 infants del Caldestiu i uns 40 joves
del Club Jove. Les propostes estiuenques del Casal d’Estiu Municipal i del Club Jove, que s’allargaran
fins al 30 de juliol, prenen així el relleu de l’escola i l’institut, oferint
activitats més de lleure per infants
des de P3 fins a joves de 4t d’ESO.
Amb 170 infants des de P3 fins a
6è de primària inscrits, el Caldestiu acull enguany activitats aquàtiques, tallers, música, danses,
sortides i excursions locals programades per l’empresa Nascor Formación SL. Tret de les sortides i
excursions, l’activitat del Casal
d’Estiu Municipal es desenvolupa
a la zona esportiva Les Cremades,

el pati de l’escola El Farell i la piscina municipal.
Pel que fa a la temàtica de les activitats, aquest any -i coincidint amb
la festa de l’Escaldàrium- s’han
programat propostes ambientades en aquesta festa local tan arrelada i sentida a la vila calderina.
Pel que fa al Club Jove, aquest estiu
s’hi han adherit una quarantena de
joves d’entre 1r i 4t d’ESO, amb activitats preparades per l’empresa
Quiràlia. L’oferta d’enguany està
formada per una gran varietat de
tallers, jocs, activitats esportives,
piscina diària, una sortida al parc
aquàtic Water World, una altra a la
platja de Castelldefels i una sortida local. Al marge de les sortides i
les excursions, el desenvolupament
de les activitats s’ubica a l’escola

Montbui, el CN Caldes i la piscina
municipal del CEM Les Cremades
i l’Espai Jove El Toc.
EL TOC I LES TARDES D’ESTIU
A banda de les activitats de matí,
El Toc continua oferint les tardes
d’estiu amb la programació prevista de diverses activitats com el
torneig de pàdel, sortida en bici,
cicle de feminitat i sexualitat, grafiti, Jam Session, taller de teatre i
de salsa, entre d’altres.
“Les activitats al Toc estan pensades i dissenyades perquè el jovent tingui veu i pugui participar
del disseny i decisions de les activitats” explica el consistori quan
es compleixen els més de 35 anys
organitzant el Casal d’Estiu, adreçats als infants i joves de Caldes.

Infants que enguany s’han adherit al Caldestiu, l’oferta de lleure municipal.> AJ.CALDES
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MOBILITAT | CAN ROSSELL

ESPAIS PÚBLICS | OBRES I SERVEIS

Les obres d’ampliació i reurbanització a la zona centre, en marxa des del juny > I. HIJANO

Zona intervinguda pels treballs d’obres al centre
Caldes s’unifica en una única zona blava i s’activen les places d’aparcament a Can Rossell. > J. SERRA

S’activa el sistema de zona blava
a l’avinguda Fontcuberta
Des d’ahir, dilluns 5 de juliol, una setantena
de places d’aparcament situades a l’avinguda Fontcuberta i plaça de la Salut s’han convertit en zona blava, restant en període de
prova fins al mes de setembre. “Es tracta
d’una de les zones més concorregudes de
Caldes, on fins ara hi estàvem convivint
amb una mobilitat no regulada, amb les
dificultats que se’n deriven per a les persones usuàries” explicava el regidor d’Espais Públics i Mobilitat, Jaume Mauri, poc
després de l’inici de la remodelació de la via,
el 10 de juny. També des d’ahir ja no es diferencia entre zona A i zona B en el sistema
d’aparcament, convertint-se en una única
zona blava al nucli urbà i on els residents
segueixen gaudint d’hora i mitja gratuïta
diària. “Amb aquest nou sistema es facilitaran més oportunitats d’aparcament
als clients d’aquest eix comercial i, alho-

ra, a les persones que vulguin accedir al
Centre d’Atenció Primària i ho hagin de
fer en vehicle”, apuntava Mauri, qui anhela
poder traslladar “l’experiència tan exitosa
i positiva, reconeguda pels comerciants”
que s’ha obtingut a l’avinguda Pi i Margall a
aquest altre eix comercial de la vila.
El nou sistema d’aparcament regulat se
suma a altres mesures de mobilitat que
s’han instaurat els darrers dies, arran la remodelació del barri de Can Rossell. El 8 de
juny van començar els treballs d’adequació
de l’asfaltat, on es preveia la instal·lació de
tres nous passos de vianants “per garantir
la seguretat dels vianants en el transcurs
de l’avinguda”. En un pas posterior, es va
habilitar una zona perquè els vehicles que
acompanyen als alumnes de l’INS Manolo
Hugué puguin fer una parada ràpida sense
interrompre el trànsit.

El dimecres 16 de juny van començar, simultàniament, les obres que permetran l’ampliació de l’edifici de Les Cases dels Mestres i
les de remodelació de la plaça Catalunya i els
carrers de l’entorn. Des d’aleshores es manté
interrumpuda la circulació rodada als carrers
de l’entorn de la plaça Catalunya (excepte als
veïns de la zona o per causes justificades).
Pel que fa a les obres a Les Cases dels Mestres, “es desenvoluparan de manera que
no interfereixin amb el funcionament ha-

bitual del centre” deia el consistori el dilluns abans de començar les obres. El termini d’execució previst és de 15 mesos. En el cas
de les obres de remodelació de la plaça Catalunya i els carrers Sant Pau i Rector Alemany,
“els treballs es plantegen actuant per àmbits concrets per no generar una excessiva ocupació de l’espai i minimitzar així les
molèsties als veïns” segueix el consistori.
El termini previst d’execució en aquest altre
cas, és de 8 mesos des de l’inici de les obres.

OBRES I SERVEIS | C-59

Finalitzen els treballs
a la carretera del Farell
Punt i final a les obres de construcció d’un nou
vial segregat per a vianants al tram inicial de la
carretera del Farell. Aquest nou itinerari connecta el nucli urbà del municipi, des del passeig del
Remei, fins al camí de Castellvell, i consta d’un
pas d’1,8 m d’amplada i la instal·lació d’una barrera de fusta al costat esquerra de la carretera en
un tram d’uns 700 m de longitud. Amb aquests
elements, s’incrementa la seguretat dels vianants
que fan servir aquesta via fins al Camí de Foment.

Nou vial per a vianants. > AJ. CALDES
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Vista àerea del terreny del parc de Can Rius, presa l’any 2017. > Q. PASCUAL

Oposició a la reforma del parc de Can Rius
‘No al Salt de la Riera’ emprèn una nova campanya d’al·legacions
‘No al Salt de la Riera’, el col·lectiu
ciutadà de Caldes que va impulsar
les més de 300 al·legacions presentades contra el plantejament inicial d’un aparcament provisional per
autocaravanes a un terreny municipal de Les Cremades, ha emprès
una nova campanya de presentació
d’al·legacions que s’oposen a la reforma del parc de Can Rius.
Segons el grup ciutadà, el projecte impulsat pel govern local “conté

una iniciativa preocupant, un
vial asfaltat desdoblat de 8 m
d’amplada que surt de la rotonda i arriba fins a l’inici del sòl
no urbanitzable”. En el marc del
projecte de remodelació de la zona,
“aquest nou camí asfaltat apunta cap al centre del Les Cremades de forma preocupant, i ningú
n’ha donat cap justificació” apunten en una nota de premsa signada
el passat 12 de juny.

“Per què cal malgastar desenes
de milions d’euros en una obra
innecessària?” es pregunten des
de ‘No al Salt de la Riera’. La nova
oposició de més de 150 al·legacions,
demana al consistori que, “tal com
es va fer amb la requalificació de
l’E9 i l’aparcament, també en
aquest cas la veu al·legant sigui
escoltada i es retiri el vial desdoblat asfaltat del nou projecte de
reforma del parc de Can Rius”.

Estació d’Autobusos de Caldes, abans de l’esclat de la pandèmia. > J. SERRA

Prop de 23 mil euros per al transport públic
Segons ha informat la Federació del PSC del Vallès Oriental i Moianès, el govern espanyol realitzarà una inversió de 883.838,46 € als municipis del Vallès Oriental destinades al transport públic. A Caldes de
Montbui, la subvenció es tradueix en 22.980,67 €, quantitat econòmica que representa el 40% dels ingressos que es van obtenir l’any 2019,
aproximant-se –segons diuen- a la pèrdua real de l’any 2020 derivat
dels efectes de la pandèmia. “El transport públic és un servei deficitari, però molt necessari per a la ciutadania” relata Carla Millán, regidora del PSC Caldes. “És per això -segueix Millán- que el
govern de Sánchez ha creat una gran partida pressupostària que
ajudarà directament als ens locals compensant part de les pèrdues que han patit al transport públic per culpa de la Covid-19”.

TURISME | CAMPANYA PROMOCIONAL

Desmitificant fakes del termalisme calderí

Frame dels nous vídeos promocionals, amb Xavier Serrano. > AJ. CALDES

Coincidint amb l’arrencada del
primer estiu post pandèmia, Caldes de Montbui estrena nova campanya de promoció turística amb
l’eslògan publicitari ‘Que no t’enganyin’. Els quatre vídeos promocionals -protagonitzats pel locutor de
ràdio i doblador Xavier Serrano i
escrits pel guionista calderí Jordi
Graví- pretenen fomentar les visites guiades que s’organitzen des del
Museu Thermalia, així com donar

a conèixer els trets diferencials i
principals valors patrimonials del
municipi a partir de falsos mites
que s’han creat i difòs al llarg dels
anys sobre el termalisme calderí:
“Vam detectar que hi havia falsos
mites sobre el què havia passat
a Caldes en l’època dels romans,
com per exemple que Cleopàtra
s’havia banyat a les nostres Termes Romanes o que a sota de la
plaça de la Font del Lleó hi ha un

volcà en perill d’erupció” explicava Carme Germà, regidora de
Turisme i Termalisme. “Detectada la necessitat d’informació
veraç, vam pensar que seria interessant que tothom vingués a
les visites guiades del Thermalia,
on es resolen tots aquests dubtes
i es descobreix la veritat sobre la
història i termalisme de la nostra
vila”, seguia Germà, en la presentació dels vídeos, el 3 de juny.

MUSEU THERMALIA | JOC DE PISTES

L’Escape Tour que rememora la cacera de
bruixes a Caldes de Montbui, l’any 1619

Tècnics del Thermalia, en la presentació del nou joc de pistes. > AJ. CALDES

Dels clàssics ‘escape room’ al nou
concepte del joc de pistes plantejat per viure’s en espais d’exterior:
l’Escape Tour de Caldes de Montbui. La nova iniciativa del Museu
Thermalia recupera la història de
la cacera de bruixes a la vila l’any
1619, quan van processar a 13 dones
i 12 van ser executades.
Oriol Castillo, treballador del Museu,
va rebre l’encàrrec de dissenyar el
joc i confeccionar el material que han

d’utilitzar les persones participants i
amb el qual interaccionen: un cistell
amb diversos elements que contenen
les pistes per anar avançant en el joc
i arribar fins al final. L’Escape Tour
recorre vàries escenes contextualitzades en aquest tràgic moment històric, començant des de la plaça de la
Font del Lleó i 7 ubicacions més dins
del nucli urbà. L’experiència, que té
un preu de 25 € independentment
del nombre de participants, està

pensada per un màxim de 5 persones i els participants disposen
d’un temps màxim de dues hores
per acabar el recorregut (tot i que
està pensat per ser resolt en una
hora aproximadament).
En el joc de pistes calderí hi han participat diferents artistes locals com
Núria Adan, Lola Rascón i Carme
Ortega, Ramón Solé, l’estudi Guisla
Músic i Vicenç Ferreres que ha fet
el disseny de les imatges gràfiques.
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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.

NOTÍCIES BREUS

ARTICLE D’OPINIÓ

Cartel Bancari

UCIC | FIRA COMERCIAL

El petit comerç de proximitat
torna a vestir l’avinguda Pi i Margall
El diumenge 20 de juny era una data assenyalada pel comerç local de
Caldes de Montbui. Després de més d’un any sense activitat comercial a l’aire lliure, l’UCIC tornava a l’acció amb la Fira Botiga, que es va
desplegar al llarg de tota l’avinguda Pi i Margall i el carrer Montserrat. Les amenaces de pluja van fer posposar la inauguració de la fira,
que finalment es va celebrar-se a les 12 hores del migdia. Una vegada
més, la Fira Botiga de l’UCIC va tornar a comptar amb el suport i escalf de la ciutadania i visitants, que van apropar-se a les parades del
comerç de proximitat calderí per gaudir de productes amb preus especials i descomptes.
Segons Xavier Abel, president del’UCIC, “l’única diferència d’aquesta
edició amb les anteriors ha estat la nova estructura que hem hagut
d’aplicar en les parades per complir amb les mesures de seguretat”. Cada parada estava delimitada amb tanques que informaven de
la capacitat d’aforament, i en diversos punts al llarg de la fira es comptava amb dispensadors de gel hidroalcohòlic a l’abast dels visitants.

AMEC | COMERÇ EN LÍNIA

Compraprop, la nova botiga online dels
comerços de l’eix de la Riera de Caldes
Dimecres 17 de juny, l’Associació de Municipis de l’Eix de la Riera de
Caldes (AMERC) va donar el tret de sortida a la plataforma digital
Compraprop, una galeria comercial en línia on comprar als comerços
de proximitat; una botiga de botigues, on passejar de forma virtual
pels sis municipis de l’eix (compraprop.rieradecaldes.com). Polinyà va
acollir la presentació de l’ecommerce en un acte on també hi va assistir l’alcalde de Caldes, Isidre Pineda. El president de l’AMERC i alcalde de Polinyà, Javier Silva, va obrir la presentació i va explicar que
“posem aquesta eina a l’abast dels petits empresaris i comerciants
perquè volem ajudar-los a ser més competitius, facilitar que es
puguin adaptar a les noves necessitats i els nous hàbits de compra i, també, que puguin competir amb les grans corporacions”.

PREMI | LOTERIA

Caldes de Montbui lliura el premi més
important de la història de la 6/49
El dijous 17 de juny serà un dia difícil d’oblidar per la persona afortunada, calderina o visitant, que va comprar una butlleta de la 6/49
a l’estanc número 1 de l’avinguda Josep Fontcuberta de Caldes de
Montbui. Ni més ni menys, l’afortunat o afortunada ha guanyat
quasi 15.000.000 euros, el premi més important fins ara repartit
en els més de 30 anys d’història de la 6/49.
La butlleta se suma a una dilatada llista de premis que ha repartit
el municipi calderí. El més recent ha estat el premi de La Primitiva, de 2.362 €, d’una butlleta venuda a l’Administració Les Termes.

Sí, crec que aquestes alçades
ningú dubta que caixes i bancs actuen sobre els consumidors amb
pràctiques mafioses. La darrera
i més flagrant és la dictadura de
les màquines, amb l’excusa que cal
fer-ho tot on line per estar al dia.
Mentre les cúpules bancàries van
sumant beneficis i increments de
sou, a les oficines cada cop hi ha
menys personal, estan fent fora els
treballadors a milers, i els consumidors són l’esca del pecat. Com si
ens enfrontéssim a un tribunal de
la Santa Inquisició que si no confesses el que ells volen et torturen
fins a la mort.
Potser exagero però entra dins
del sentit comú que per tornar un
rebut hagis de baixar-te dues aplicacions mòbils , sortejar un rosari
d’obstacles, memoritzar diverses
contrasenyes i finalment creuar
els dits perquè si no ets prou ràpid
s’esborra tota la seqüència i cal
tornar a començar?
Cada cop a l’interior de les oficines hi ha menys personal i cada
cop aquest personal fa menys
coses per als clients/víctimes.
S’han fet algunes protestes, especialment per part de gent
gran, davant d’aquesta dictadura digital i aquesta desídia per

MARIA NÚRIA REVETLLE
PERIODISTA

“Cada cop a l’interior
de les oficines hi ha
menys personal i cada
cop aquest personal fa
menys coses”

part de molts dels qui donen la
cara a les sucursals, però els
entra per una orella i els surt
per l’altra.
I mentrestant qui no és destra,
ni té l’obligació de ser-ho, amb
l’ús dels nous dispositius, sobretot gent d’edat, fan pacients cua
al carrer, a peu dret, per veure si
aquell treballador una mica simpàtic els ajuda amb la màquina. I sovint aquests clients/víctimes que
tota la vida ha operat amb aquesta entitat, on tenen tots els estalvis, diuen amén a totes les comissions si així s’alliberen de barallar-se
amb el caixer. Aquest és el premi
per haver estat fidels durant anys
aquella entitat.
Realment és vergonyós i més
tenint en compte que quan les
coses van malament l’Estat obra
l’aixeta i rescata bancs i caixes.
I als consumidors/víctimes qui
ens rescata?
Crec que ens hauríem de rebel·
lar en massa i treure tots els diners de caixes i bancs, ja sé que
es complicat perquè la majoria cobrem la nòmina pel banc, però caldria una plantada general perquè
deixin d’insultar-nos amb la seva
propaganda de suposada amabilitat i proximitat.

ARTICLE D’OPINIÓ

La pandèmia de la infertilitat:
incidència en augment
El passat 4 de juny es va celebrar
el Dia Mundial de la Fertilitat, que
té com a objectiu cridar l’atenció
sobre els problemes de la fertilitat.
Què és la infertilitat? És una malaltia del sistema reproductor definida per la impossibilitat d’aconseguir un embaràs després de 12
mesos de relacions sexuals regulars sense protecció.
A qui afecta? Pot afectar a qualsevol persona en edat reproductiva. Actualment, es considera que
el 20% de les parelles i 186 milions
de persones viuen amb aquest problema a tot el món. La tendència
dels últims anys ha sigut creixent,
i es preveu que aquests percentatges segueixin augmentant en absència d’una actuació immediata
en aquesta àmbit.
Quins són els factors que afavoreixen l’aparició de la infertilitat? Les causes de la infertilitat són variades i depenen d’una
gran diversitat de factors. Aquestes poden ser d’origen femení,
masculí, mixta o desconegut. La
infertilitat femenina avarca trastorns de les trompes de Fal·lopi,
uterins, ovàrics i endocrins, entre

LAIA CORNELLAS
ESTUDIANT DE BIOLOGIA

“L’estil de vida,
com el tabaquisme
o l’estrès, afecta
significativament a la
fertilitat”

altres. Relatiu a la infertilitat masculina, es troben problemes d’obstrucció del tracte reproductiu (disfunció ejaculadora), desequilibris
hormonals o malformacions testiculars que impedeixen la correcta
formació d’espermatozoides. Totes
aquestes anomalies poden ser tant
congènites com conseqüència dels
factors ambientals i l’estil de vida
personal, tals com el tabaquisme,
l’alcoholisme, la obesitat, el tractament per quimioteràpia o l’estrès.
Per què és important abordar la
infertilitat? Presentar solucions
alternatives a la concepció natural és vital per permetre exercir
els drets fonamentals a les persones i parelles per formar una família. A més, al tractar-se d’una
malaltia que es pot prevenir, és
imprescindible promocionar estils de vida saludables per tal de
reduir els riscs conductuals que
poden desencadenar la infertilitat.
Existeixen tractaments? Sí.
La reproducció assistida intenta
aconseguir embarassos exitosos
mitjançant múltiples tècniques,
cada una adaptada al tipus d’infertilitat del pacient.
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CUP - Caldes
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PPC Caldes de Montbui

Caldes és cultura

#XustizaPara
Samuel #Justicia
ParaSamuel

Marcel absolució!

Estiu d’obres

Mobilitat rodada
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a cultura en general
i la calderina també
s’ha hagut d’adaptar a la situació de la
pandè-mia i de mica
en mica ha anat escalfant-se. Ara,
amb l’arribada del juliol, ja podem
dir que comença a bullir i aquest
estiu descobrim “les bombolles”
amb una programació que posa de
manifest els compromisos agafats
des de la regidoria de cultura: programar des del cens cultural, reprogramar activitats cancel·lades l’any
passat, fer cinema a la fresca i ac-tivar les diferents empreses de producció cultural del poble.
Enguany hem fet un canvi de format
del Molí de l’Esclop amb l’objectiu
de tenir una pro-gramació més àmplia, de diferents estils i per a tots
els públics. Fa uns mesos, quan haví-em de programar de cara a l’estiu no sabíem com estaria la situació
de la pandèmia i ha-víem de crear
un format que pogués adaptar-se a
possibles restriccions.
Un poble com Caldes necessita,
ara més que mai, una programació d’estiu amb molta força i ara
podem aprofitar que el bon temps
ens permet aprofitar els espais exteriors i més gent s’anima a consumir cultura. A més, hem fet una
aposta per programació gratuïta
perquè tothom hi pugui tenir accés
i al mateix temps, donem a conèixer espectacles de petit format i de
bona qualitat.
Una altra de les bombolles d’estiu
és el cinema a la fresca, una demanda de fa anys. La setmana passada
es va poder veure la pel·lícula Pride
en homenatge al dia de l’orgull gay i
tenim per endavant una producció
més comercial com Jurasic World,
una producció cat-talana com La
Innocència i una producció amb director calderí Ardara; tot dibuixant
una cartellera completa i “fresca”
per a públic divers.
I finalment, la bombolla musical
amb els caps de cartell: la “Su” i
“Blaumut”. Són dos grans concerts
que es faran al Parc de Can Rius i
posen la cirereta a un juliol, on hi
destaca també el nou format d’Escaldàrium, el Concertàrium i una
programació molt interessant.
Creiem en la cultura segura i volem
que Caldes torni a ser pioner a la
comarca en activitat cultural. Caldes bull i això només en són les
bombolles, ben aviat podrem degustar tot el que s’està coent a
l’olla, acompanyant a les entitats i
associacions en la seva recuperació d’activitat i enfocant una programació de tardor i una nova festa
major ben participativa.

n la matinada de
dissabte a diumenge
passats van ocórrer
uns fets molt greus a
A Coruña (Galicia),
van apallissar i assassinar entre
7 a un noi de 24 anys pel simple
fet de ser homosexual. En primer
lloc volem donar el nostre més
sincer condol a la família i amics
i amigues d’en Samuel. També
volem expressar la nostra més
enèrgica condemna a aquests fets
tan esgarrifosos. No ens entra al
cap que en ple segle XIX encara
hi hagi energúmens que pel
simple fet d’estimar a persones
del mateix sexe les senyalin pel
carrer o, encara pitjor, desitgin la
seva mort. Malauradament aquest
no és un fet aïllat, en els darrers
temps portem escoltant noticies
d’agressions al metro, pel carrer,
difusió de vídeos on parlen de
matar homosexuals... No hem de
normalitzar aquestes agressions.
Estem plenament convençuts i
convençudes que la creixent onada
de discursos ideològics d’extrema
dreta alimenten les accions de
violència i odi com la d’aquest cap
de setmana. Creiem que calen
plans LGTBI+ locals que incloguin
mesures contra la ltgbifòbia.
Des dels Ajuntaments es pot
fer molta tasca pedagògica per
contrarestar els discursos d’odi
que comentàvem abans. Educar
a la nostra canalla en la diversitat
i fraternitat entre cultures,
orientacions sexuals, religions,
etc. per viure en una societat més
oberta i més segura sense tenir
por per estimar a persones del teu
mateix sexe. #XustizaParaSamuel
#JusticiaParaSamuel

l 29 de setembre de
2018 Jusapol, sindicat de la Policia
Nacional i la Guàrdia Civil, convocà
una concentració a la plaça Sant
Jaume de Barcelona per homenatjar la seva actuació en el referèndum d’autodeterminació. L’1
d’octubre del 2017 havien maltractat, colpejat i ferit el poble de
Catalunya mentre anava a votar;
aquests son els fets que Jusapol
volia celebrar.
Arran va convocar una manifestació de rebuig a la presència
d’aquesta associació feixista als
nostres carrers, amb la forma de
“Holi festival”, a la qual van adherir-se nombrosos col·lectius. En el
marc d’aquesta mobilització, el jove
badaloní Marcel Vivet, així com altres manifestants, va patir l’absolutament desproporcionada actuació policial.
Mesos més tard, en Marcel va ser
detingut pels Mossos d’Esquadra
i l’endemà va quedar en llibertat
amb càrrecs. Després d’una llarga
espera, el 22 de febrer d’enguany
tingué lloc el judici en què la Fiscalia acusava en Marcel de desordres públics, atemptat a l’autoritat i lesions lleus, i li demanava
fins a 6 anys i mig de presó, 600€
de multa i 1.560€ d’indemnització.
Però això no és tot: la Lletrada de
la Generalitat de Catalunya formulava la mateixa acusació, amb una
petició de 4 anys i 9 mesos i 1 dia
de presó, 600€ de multa i 1.549,77€
d’indemnització.
Fa escasses setmanes hem conegut la sentència, que condemna en
Marcel a 5 anys de presó i a pagar
una multa de 600€ i una indemnització de 1.511€. Tot per les lesions
al canell d’un agent que cap prova
conclou que en Marcel causés, ja
que no hi ha cap imatge de la suposada agressió, més enllà de les
paraules del propi policia.
La darrera notícia sobre el cas encara és més esfereïdora: el policia
que va acusar en Marcel ha denunciat també un altre noi, l’Adrià, pel
mateix cop al canell. Aquesta duplicitat de les investigacions demostra greus irregularitats en el
procés penal, motiu pel qual la Generalitat ha retirat l’acusació contra l’Adrià que evidenciava aquests
fets, tot i que la Fiscalia segueix demanant 8 anys de presó.
És urgent que la Generalitat de Catalunya deixi d’actuar com a acusació particular en causes judicials
contra manifestants. Prou complicitat amb la repressió de l’Estat.
Marcel absolució!

ningú se li escapa
que engeguem una
temporada d’obres
intensa. Les més
evidents són l’ampliació de les Cases dels Mestres (1.25M €), la plaça Catalunya
(990.000€) i la prefectura de la policia (940.000€). En breu s’iniciarà la construcció d’habitatges per
a joves (720.000€) i ja s’estan acabant els habitatges d’emergència a
l’antiga Sala Polivalent (270.000€).
També s’està projectant la rehabilitació de la plaça Moreu, la zona
verda del carrer Buenos Aires i la
campanya d’asfaltat més important dels últims anys (~600.000€).
L’obligació del consistori és invertir el pressupost municipal per tal
de millorar el benestar de les persones que viuen al nostre poble.
Des del nostre grup, podríem subscriure la majoria d’aquestes intervencions com a necessàries. És evident que cal disposar d’habitatge
d’emergència, incrementar zones
verdes, disposar de més espai per
a la gent gran o arranjar carrers
en mal estat.
Però la part important és com es
decideixen i prioritzen les inversions. Les preguntes clau són: Quines inversions? Per què? Quan?
Amb quin objectiu? I amb quin
cost? I aquí és on la oposició no se
la permet participar. Portem reclamant més de mig mandat poder
formar part de la presa d’aquestes decisions, però la resposta que
rebem és que el “govern, governa”.
I ens assabentem dels projectes un
cop estan redactats, pressupostats i publicats al BOPB o al tauler d’anuncis. Mai se’ns ha comunicat que hi ha la voluntat política
de dur a terme un projecte. I després, si no hi estem 100% d’acord
se’ns diu que només volem desgastar o boicotejar el govern.
Però al final, la qüestió fonamental
és tenir clar cap on volem anar. Per
poder prioritzar les inversions és
imprescindible saber com volem
Caldes d’aquí 10-15 anys. Un pla
de futur que permeti llistar les intervencions, els motius i el cost. I
sobretot sense perdre de vista el
deute actual (68.14%), però aquest
pla no existeix.

ctualment l’Ajuntament té dos plans
sobre la taula i que
sembla no està tenint en compte, vistes les últimes actuacions realitzades pel govern local. Ens expliquem:
L’any 2016 el regidor d’Espais Públics i Sostenibilitat va presentar
el Pla de Mobilitat urbana sostenible, que tenia per objectiu establir un model d’ús de la via pública
sostenible i compatible amb les necessitats de desenvolupament econòmic, cohesió social i protecció de
l’entorn del municipi.
Vistes les modificacions de la mobilitat rodada, el que ha aconseguit
aquest govern és un augment considerable de vehicles en carrers
del municipi com pot ser el carrer Balmes, Torres Seyol, Ramon
i Cajal (conseqüències sobrevingudes de la limitació del carrer Font i
Boet així com la modificació de la
dirección del carrer Major), comportant greus molèsties de soroll
del trànsit pels veïns d’aquests carrers, tant de dia com de nit, qüestió que és negada pel govern local
i fins i tot afirmen que els veïns
estan contents amb els canvis i
l’augment de trànsit... El trànsit
de Pi i Margall ara és absorbit per
l’avinguda Foncuberta i per anar el
centre del poble fem turisme pels
barris perifèrics.
Qüestió que també és negada pel
regidor i afirmant que els veïns
de la zona estan contents amb els
canvis… Sr. regidor escolti els ciutadans i si cal, reflexioni quina és
la mobilitat sostenible que vol pel
nostre poble i que no es basi a fer
un canvi de cromos entre barris.
L’objectiu ha de ser aconseguir que
tots aquests mitjans de transport
cohabitin de la forma més eficient,
sense entrar en persecucions ideològiques cap a un d’ells, com passa
amb el vehicle privat.
Des del PPC de Caldes seguirem
treballant a disposició per aconseguir acords amplis per tal de millorar el dia a dia i el futur del nostre
poble, ara més que mai les persones al centre de les actuacions municipals, per fer un poble més saludable sostenible i segur, amb les
aliances necessàries i la corresponsabilitat de tothom.
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L’Assemblea
Local de Caldes
de Montbui:
al peu del canó
> L’Assemblea Local de Caldes
de Montbui
A pesar de tots els condicionants
que ha imposat la situació de pandèmia des del març del 2020 i malgrat les contradiccions que es viuen
en l’esfera independentista, des
d’Assemblea s’ha continuat treballant per la independència, i igualment a l’Assemblea Local de Caldes
de Montbui.
L’equip de treball de l’Assemblea
Local de Caldes de Montbui s’ha
continuat reunint al llarg d’aquest
temps de manera virtual, atès que
l’aula on habitualment es feien les
reunions i on els podíeu trobar
cada dimarts al vespre es va tancar per raons de seguretat en l’inici de la pandèmia.
Durant aquest temps l’Assemblea
Local de Caldes ha fet encara més
estret el vincle amb les altres entitats independentistes del poble per
tirar endavant projectes conjunts.
En moltes accions, doncs, s’ha treballat amb el Grup d’Entitats Independentistes de Caldes (GEIC):
Òmnium-Caldes, Grup de Suport a
Raül Romeva, Caldes Groga, Grup
de Suport a la Xènia i CDR.
Algunes de les actuacions realitzades i de les línies de treball han
estat les següents:
- Reemplaçament de l’estelada de
la rotonda d’entrada al poble, que
sovint és objecte d’actes vandàlics
d’extremistes.
- Commemoració de l’1 d’Octubre.
Concentració a la plaça U d’octubre amb parlaments i acompanyament musical.
- Mural a la plaça de l’1 d’Octubre.
El Grup d’Entitats Independentistes de Caldes va apostar per la reivindicació a través de l’art de carrer amb la pintura d’un mural a la
paret de l’antic Sindicat de la plaça
de l’1 d’Octubre. El mural inclou els
motius gràfics que més s’identifiquen amb la reivindicació a Caldes
de Montbui: un dibuix de Raül Romeva i la icona de la Xènia. El lema
del mural és clar: “La voluntat d’un
poble no es pot aturar”.
- Enviament de postals de Nadal
als presos i preses. Tots els socis
i simpatitzats de les entitats independentistes de Caldes van poder
enviar als presos i preses polítics
una postal de Nadal amb la imatge
del mural de la plaça de l’1 d’Octubre. Per alegria i sorpresa de tots,
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es van rebre algunes respostes;
per exemple, de Quim Forn i de
Clara Ponsatí.
- Articles a la premsa local. L’Assemblea Local de Caldes s’ha proposat mantenir una via de comunicació amb la ciutadania mitjançant
la premsa local.
- Concentració davant l’Ajuntament els dilluns, durant la campanya electoral, en protesta contra
la prohibició de la Junta Electoral
Central de fer actes a favor de la
llibertat dels presos i represaliats
polítics.
- Concentració de protesta per
l’empresonament de Pablo Hassel.
- Assistència a les concentracions
de la plaça de Catalunya de Barcelona, el 28 de febrer, i de la plaça
de Sant Jaume, el 16 de maig, convocades per Assemblea Nacional
Catalana.
- Campanya per la sobirania fiscal. L’Assemblea Local de Caldes
ha dut a terme un seguit d’actuacions per promoure el coneixement
i la pràctica de la sobirania fiscal.
S’ha informat els socis i simpatitzants, així com a la ciutadania en
general; s’ha distribuït un dossier
informatiu a les gestories per tal
de facilitar-los l’atenció als clients;
s’ha parlat amb l’Ajuntament sobre
la sobirania fiscal al consistori.
- Parada a la Fira de Sant Jordi. Per
Sant Jordi, Assemblea va distribuir gratuïtament estelades a la seva
parada de la fira, i es va dedicar un
esforç especial a informar sobre la
sobirania fiscal.
- Organització de xerrades conjuntament amb el GEIC; per exemple
la d’en Vicent Partal.
- Consell Local de Caldes de Montbui. La irrupció de la pandèmia va
aturar el procés de constitució del
Consell Local de Caldes, però des
d’Assemblea s’ha continuat en contacte amb la resta de consells locals del país.

Jueces que se
equivocan
> Pepe Beunza*
Un ciudadano responsable de Tarragona, Lluis Pastrana, ha denunciado primero en privado y después públicamente, a un grupo de
Mossos d’Esquadra por abusos
racistas cometidos a una persona
desarmada. Los jefes policiales en
vez de agradecer la preocupación
ciudadana por una policía digna,
ha denunciado a Lluis Pastrana a
una jueza y esta en vez de exigir a

los mandos policiales la investigación y el correspondiente correctivo por los presuntos abusos, llama
a declarar al ciudadano responsable por injurias a la policía. Parece
el mundo al revés.
Estamos muy sensibilizados con
este tema. Hace poco las televisiones emitían continuamente el
frio asesinato en Estados Unidos,
de una persona negra por un policía mientras sus compañeros lo
miraban tranquilamente. Vimos
mas abusos, allí y en otros lugares.
Los policías que abusan lo hacen
con un sentimiento de impunidad
total y hacen falta muchos cómplices para que un policía se convierta en abusador.
Yo no quiero ser cómplice con mi
silencio. Con mis impuestos se
paga a jueces y policías y por eso
estoy obligado a denunciar también los abusos policiales.
Me gustaría vivir en una Catalunya
en la que pudiera sentirme orgulloso de los jueces y de la policía. De
momento son sentimientos muy diferentes los que me inspiran, pero
sigo trabajando para que nuestra
democracia pueda ser ejemplar.
* President de ‘Associació Josep
Vidal i Llecha.
Objetor de conciencia en 1971, condenado en dos Consejos de Guerra

El nostre suport a
Jordi Solé
> Entitats Independentistes
de Caldes de Montbui
La repressió de l’Estat espanyol
contra l’independentisme no s’atura. El Grup d’Entitats Independentistes de Caldes de Montbui
expressa la seva protesta, i fa arribar el seu suport al calderí Jordi
Solé, que han afegit a una llarga i
ignominiosa llista de represaliats.
Jordi Solé, que va ser alcalde de
Caldes de Montbui del 2007 al
2019 i és actualment eurodiputat per ERC, ha rebut una citació
del Tribunal de Comptes espanyol amb referència a l’anomenada causa del Diplocat, que investiga suposades despeses irregulars
en accions de política exterior de
la Generalitat de Catalunya.
Solé ha estat afegit a una llista de
més de trenta persones imputades, amb noms com Romeva, Junqueres, Puigdemont o Mas. Els
podrien arribar a demanar el pagament de 4,5 milions d’euros. El

mateix Solé ho va explicar en un
tuit, en el qual qualificava la causa
de persecució obsessiva i revenja.
Persecució obsessiva i revenja, sí,
, però també estratègia calculada:
dia rere dia la repressió avança
com una piconadora sobre aquells
que han destacat en el procés per
la independència, bé siguin polítics, activistes o ciutadans. L’objectiu és desencoratjar qualsevol
repunt del moviment d’alliberació
nacional, acovardir tot un poble
perquè continuï acotant el cap.
Cadascun de nosaltres ha de decidir si ho vol permetre.

Elisabeth
Eidenbenz i el seu
altre mirador
> Quim Campistron
“Segur que deu haver quedat arraconada al calaix de l’oblit”, vaig
pensar quan havia passat un any
de la presentació de la instància sense que es produís cap moviment. Afortunadament anava
errat, ja que el retard era degut a
procediments administratius marcats pel protocol. Un cop superats,
el tràmit va transcórrer amb fluidesa i la feliç notícia va arribar. La
comissió del Nomenclàtor havia acceptat la meva proposta de posar el
nom de l’Elisabeth Eidenbenz a un
espai de Caldes. El lloc escollit era
el mirador que hi ha al Puigdomí.
La història arrenca fa anys quan
a la llibreria “La llamborda” que
hi havia a la cantonada entre Pi i
Margall i Sta. Teresa, l’Assumpta
Montellà hi va fer una conferència per donar a conèixer el llibre
que havia escrit sobre la Maternitat d’Elna. No només em va frepar
la història i objectiu de la maternitat, sinó també la serenor, calidesa
i sentiment amb què la historiadora ho va exposar. Es palpava clarament que ho vivia i que no escriu
per escriure.
Poc després vaig fer-me amb el
llibre on l’Assumpta exposa la biografia i el pensament de l’Elisabeth Eidenbenz. És aleshores
quan em vaig adonar amb més
claredat i contundència perquè
va dedicar tota la seva vida a la
gent menys valorada, i per tant,
més desvalguda. Filla d’un pastor
protestant suís, de qui en va rebre
valors bíblics i ètics clars i afavoridors, va voler, per ella mateixa i
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ben jove, fer el seu propi camí. Es
va començar a arremangar a Burjassot (València), amb 23 anys i a
l’empara del “Comitè d’Ajuda Suïssa als Nens d’Espanya”; i un cop
acabada la guerra civil, a la Maternitat d’Elna, continuant tota la
seva vida amb la seva tasca d’ajuda social i humanitària a través
d’entitats evangèliques, no només
envers els qui no eren tinguts en
compte per la societat, sino també
als perseguits. Mentre anava llegint em neixia una idea que no va
parar de fer-se forta fins a tenir-ho
clar: l’Elisabet Eidenbenz havia
de tenir un lloc a Caldes. Passats
uns anys, el govern municipal endagà el projecte de posar noms de
dones a espais del poble, tot demanant propostes a la ciutadania.
Vistes les característiques que havien de reunir les proposades, no
m’ho vaig pensar gens i vaig presentar la sol.licitud.
D’entrada, he de reconèixer que no
em va caure massa bé que es triés
el Mirador per recordar a la fundadora i directora de la Maternitat d’Elna. La vista és bonica, però
s’hi ha d’anar, no és un lloc de pas
com un carrer o una plaça, que és
el que jo pretenia. Sé que no sempre és possible satisfer els anhels
que es tenen exactament de la manera que hom vol, però és que allò
és a la “quinta forca”. Estem davant
d’una gran dona i mestra de la solidaritat, i per tant, es mereix -pensava- un lloc ben emblemàtic i visitat amb assiduïtat, sinó, hi ha el
perill de que amb el pas del temps
s’esvaeixi el seu record i només
uns quants en conservem la memòria. Tanmateix, em vaig consolar pensant que millor aquell indret
que no pas res, i que no necessàriament “més vist” va aparellat
amb significatiu i exempleritzant
(alguns noms de carrers a Caldes
en són bona mostra). Ben pensat,
arran de la pandèmia, molta més
gent ha pres el bon costum de caminar i descobrir racons desconeguts. Així doncs, es tractarà de potenciar el lloc anant a observar la
vila des d’un nou punt, a més d’organitzar-hi activitats.
Això, que ja era per a mi un bon i
argumentat consol, va fer pòsit definitiu quan l’Assumpta em va dir
el dia de la inauguració que l’Elisabeth li va explicar que quan se sentia estressada per la tasca que duia
a terme a la Maternitat, pujava a
la cúpula vitrellada que corona la
casa per reposar i tranquilitzar-se
admirant el paisatge que l’envoltava. Així doncs, de ben segur que
l’Elisabeth hagués trobat adequat
el lloc triat.
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La resiliència de l’emprenedoria
en temps de post pandèmia
Al marge del desgavell causat per la greu crisi sanitària de la Covid-19, l’equipament Caldes
Emprèn presenta actualment excel·lents quotes d’ocupació amb una quinzena d’empreses locals

Lluny del que es podria esperar després d’any i mig de pandèmia, ‘Caldes Emprèn. Centre d’Iniciatives
Empresarials’ (CiE) presenta actualment excel·lents quotes d’ocupació d’empreses que hi desenvolupen la seva activitat. L’equipament
municipal situat al Polígon Industrial La Borda facilita espais físics
a professionals i empreses de la vila
amb l’objectiu d’impulsar projectes
de nova creació o consolidació en el
mercat, i avui dia tots els seus espais estan pràcticament ocupats
amb un índex del 100% en el cas
dels tallers i del 70% en els despatxos disponibles per oficines. “Hem
assolit molt bons indicadors a Caldes Emprèn i estem molt contents
de com està funcionant l’equipament” explicava l’alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, en

Caldes Emprèn. Centre
d’Iniciatives Empresarials//
L’equipament municipal situat
al Polígon Industrial La Borda
disposa de mòduls d’oficines
i tallers, a més d’espais
comuns i serveis addicionals,
adreçats a empreses locals de
nova creació o que es troben
en les seves primeres etapes
operatives.
Les activitats opten a la cessió
d’ús temporal d’aquests
espais per facilitar-los un
impuls en el creixement
empresarial i la consolidació
dins del seu sector d’activitat.

la seva darrera visita al CiE.
Tot i la recent davallada de l’activitat
econòmica -generalitzada en pràcticament tots els àmbits empresarials-, valors definitoris del sector de
l’emprenedoria com l’empenta i la
il·lusió han resultat decisius a l’hora de resistir la sacsejada del coronavirus. “Si bé és cert que la majoria d’empreses usuàries de Caldes
Emprèn han reduït el volum de negoci –derivat de la pandèmia-, cap
d’elles s’ha trobat en una situació de perill de tancament, i les
poques que s’han vist forçades a
un canvi d’ús d’espais (per la poca
utilització de les instal·lacions durant el confinament), estan recuperant l’activitat des de principis
d’any” apunta Jordi Salas, tècnic
de Desenvolupament Econòmic de
l’Ajuntament de Caldes de Montbui.

Frontera Tècnica, una de les empreses més antigues d’entre les que conviuen actualment a les instal·lacions
de Caldes Emprèn, és un exemple de
resiliència enfront dels obstacles cavalcats que ha calgut superar el darrer any: “S’ha complicat molt el dia
a dia en assumptes com reunions,
visites, ... i la situació actual ha
perjudicat l’empresa” explica Joan
Aymerich, responsable de la societat.
L’empresa d’enginyeria que va néixer amb l’objectiu de materialitzar
un projecte de valorització energètica de residus industrials va arribar
al Centre d’Iniciatives Empresarials
buscant “un espai on construir elements tècnics de la instal·lació de
valorització” diu Aymerich. Anys
després, i paral·lelament al context
de pandèmia, el gerent valora positivament l’equipament i com aquest

afavoreix el creixement de les activitats que s’hi desenvolupen: “Indubtablement, Caldes Emprèn ajuda
a prosperar a les empreses usuàries. Proporciona un entorn acollidor amb els serveis imprescindibles per al funcionament d’una
empresa com la nostra”.
Caldes Emprèn (CiE) disposa de 12
despatxos d’entre 14 i 28 m2, 5 tallers
de 85 m2, 2 sales de reunions, un despatx polivalent, sala d’actes, 3 zones
de cambres higièniques (amb dutxes i vestidors), recepció i sala de
neteja. Es tracta, doncs, d’un equipament estratègicament condicionat per servir d’impuls i facilitar la
millora en el desenvolupament de les
microempreses usuàries, les quals es
troben en les seves primeres etapes
operatives. “És del tot sabut que les
despeses fixes d’iniciar una acti-

vitat són, en moltes ocasions, un
obstacle per a tirar endavant una
iniciativa empresarial, i el Centre
d’Iniciatives Empresarials actua
solucionant certs aspectes que sovint des de l’àmbit privat no s’autoregulen” apunta David Través, regidor d’Indústria, Treball i Empresa,
qui afegeix que “el CIE esdevé imprescindible en temps convulsos
on les projeccions empresarials
encara són difícils d’encertar”.

“El fet de treballar en un business center et facilita una
sèrie d’avantatges on no només disposes d’una oficina,
sinó també d’altres serveis
addicionals”
Marc Coello
CEO Passo de Cuinar

“A banda de ser un espai reconegut al municipi, també
tenia coneguts propers que
n’havien estat usuaris”
Belén Gutiérrez
Adjunta Direcció General Calucci Moda

“Gràcies al fet de disposar
d’un espai adequat des d’un
inici hem pogut oferir la
màxima qualitat de servei
als nostres clients”
Lino Armijo
CEO KCL Serralleria
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NOUS INICIS NASCUTS
DE NOVES REALITATS
L’ambient a Caldes Emprèn ha seguit latent al marge de les adversitats del darrer any, i també en
temps de confinament s’ha donat
la benvinguda a empreses de nova
creació –sorgides en plena pandèmia- que han optat per instal·lar-se
a l’equipament municipal. Calucci Moda, per exemple, es va constituir el novembre del 2020 i des
del 15 d’abril que la seu s’ubica al
despatx número 5 del CiE. “Després del tancament de l’empresa
Torras World, ens vàrem plantejar molt detingudament la possibilitat de donar continuïtat a
la marca ‘Torras’, que comptava
amb tants anys d’història al darrere, i va ser així com vam iniciar
el nostre projecte” narra Belén Gutiérrez, adjunta de Direcció General.
L’empresa de recent creació es dedica al disseny, fabricació i venda de
peces de vestir per a home, i a curt
termini es proposa intensificar les
vendes d’exportació per aconseguir
un creixement gradual i continu.
Gutiérrez ja tenia referències de
l’equipament calderí abans d’instal·
lar-hi l’activitat: “A banda de ser
un espai reconegut al municipi,
també tenia coneguts propers
que n’havien estat usuaris”. Amb
la suma de tots els inputs rebuts,
“ens vam animar a sol·licitar
un espai al CiE on desenvolupar
la nostra activitat”. Passats els
primers mesos de funcionament,
“estem satisfets amb les instal·
lacions i serveis. Tot i que trobem
a faltar naus industrials de majors dimensions, és un espai tranquil on podem treballar de manera òptima”.
L’EXPLOSIÓ DE LA CREATIVITAT EN TEMPS DE CRISI
Hi ha ocasions en què la ràpida capacitat de resposta i d’adaptació a les
situacions canviants poden propiciar creixements inesperats o l’acceleració en l’assoliment d’objectius marcats. La primera idea que va portar
a Marc Coello fundar l’actual Passo
de Cuinar va començar a gestar-se
entre els anys 2016 i 2017, però no va
ser fins al gener d’aquest any que es
va constituir com a empresa, i mig
any més tard va traslladar-se al despatx número 6 de Caldes Emprèn.

“Durant tot aquest temps hem
estat operant des del meu domicili, però farà cosa de 7 mesos que
estem treballant en un gran canvi
(volem ser presents a totes les ciutats de Catalunya de més de 50.000
habitants l’any 2025) i necessitàvem una oficina més gran des d’on
començar a gestionar el gran salt”
explica el màxim responsable.
Passo de Cuinar és una empresa dedicada a la distribució de menjar a
domicili que opera a través d’una plataforma digital la qual posa en contacte als restaurants locals amb els
clients finals. Arran l’esclat de la pandèmia, el servei de distribució a domicili va adquirir el caràcter d’essencial en el context de confinament
absolut. “Els primers dies els vam
viure amb molta incertesa, i dels
50 restaurants amb què treballàvem, van tancar 40. Però, de manera progressiva van tornar a l’activitat i aleshores vam notar una
millora exponencial de feina” concreta Coello.
L’acceleració en el creixement de la
plataforma va significar un punt d’inflexió a l’empresa: “No és que els clients fessin més comandes, sinó que
molts més clients es van animar a
utilitzar el servei de Passo de Cuinar”. Aviat el domicili particular es
va fer petit, i Passo de Cuinar va requerir un espai que s’adeqüés a la
nova dimensió de l’empresa i permetés fer-la seguir avançant. “Vaig
conèixer Caldes Emprèn després
de guanyar l’accèssit en el concurs
d’emprenedoria de l’any 2016, que
se celebrava a l’equipament, i tenia
molt clar que quan ens haguéssim
de moure de casa seria per traslladar-nos a aquesta oficina”, segueix
Coello, qui diu valorar molt positivament els serveis que presta l’equipament a les empreses que hi operen:
“El fet de treballar en un business
center et facilita una sèrie d’avantatges on no només disposes d’una
oficina, sinó també d’altres serveis
com sala de reunions, servei de recepció, paqueteria, la proximitat
amb el municipi i la facilitat d’accés des de la C-59”.
Tot i la ironia tractant-se d’una
empresa dedicada a la distribució
de menjar a domicili, “l’únic que
trobo a faltar dins l’equipament
és un espai de cuina per poder
aprofitar al màxim el temps del
migdia i no haver de sortir de
l’equipament per necessitar cap
altre servei de l’exterior”.
LA IMPORTÀNCIA DE COMPTAR AMB UN ESPAI ADEQUAT
Per a KCL Serralleria, instal·lada a
Caldes Emprèn des de la seva constitució l’any 2019, comptar amb unes
instal·lacions adequades ha estat decisori en la consolidació de l’empresa: “Ser usuaris del CiE ha estat un
factor molt important en el nostre
creixement. La possibilitat de dis-

posar d’una nau, juntament amb
tots els serveis indispensables i les
facilitats que ens ha ofert l’equipament - a un cost adaptat a les nostres possibilitats des d’un inicihan estat de gran ajuda, i gràcies
al fet de disposar d’un espai adequat hem pogut oferir la màxima
qualitat de servei. Tot plegat ens
ha permès prosperar moltíssim”
diu Lino Armijo, CEO de l’empresa
usuària de l’equipament.
KCL Serralleria es dedica a la fabricació i construcció de tota mena
d’estructures metàl·liques i d’estructures pesades, tant en l’àmbit domèstic com en l’industrial i
d’obra. Quan va instal·lar-se a Caldes Emprèn l’empresa començava
de zero i “ara com ara ja ens hem
consolidat al mercat, amb centenars de projectes assolits i amb
una bona reputació i satisfacció
dels clients” segueix Armijo.
No obstant això, els inicis són durs
i incerts, aquells temps en què les

despeses es multipliquen i es fa difícil comptar, d’entrada, amb les
instal·lacions que serien idònies on
desenvolupar l’activitat: “Volíem
emprendre la nostra idea de negoci i vam consultar a l’Ajuntament i
a La Piqueta per saber com ho podíem portar a terme. Des d’allà ens
van aconsellar els espais del CiE
i ens hem trobat que la nau s’ha
adaptat perfectament a les nostres necessitats”.
Tot i la importància de comptar
amb el perfecte aliat, KCL Serralleria també ha demostrat una gran flexibilitat i adaptació als nous temps.
“Durant la pandèmia, molta gent
ha pensat a dur a terme reformes
a casa, i nosaltres hem sabut maximitzar els esforços en el sector
digital per donar-nos a conèixer i
captar aquesta nova necessitat”
apunta el responsable de l’empresa, qui en l’àmbit empresarial creu
haver sortit reforçat de la pandèmia
de la Covid-19.

CALDES EMPRÈN.
CENTRE D’INICIATIVES
EMPRESARIALS (CiE)

IPimes Assessors (Ipimesgest@
gmail.com · 722 86 25 84)

Carrer del Garraf, 30.
Polígon Industrial La Borda
08140, Caldes de Montbui
Contacte: 938 65 56 17
caldesempren@caldesdemontbui.cat
www.caldesdemontbui.cat

EMPRESES USUÀRIES
DE CALDES EMPRÈN,
A JULIOL DEL 2021

Julmar Operador de Transporte
Terrestre (otjulmar@gmail.com ·
666 68 56 47)
Jaume Soley Gruppo OMCD
(j.soleyolle@omcd.it · 93 865 55 01)
KCL Serralleria (contacto@kclserralleria.com · 672 40 10 60)
Keltek Elevation, SL (info@keltekelevation.com · 93 865 55 41)
OCTO Europa (info@octoeuropa.
com · 639 390503)

Calucci (admin@caluccimoda.com
· 93 865 59 25)

Passo de Cuinar (info@passodecuinar.com · 687 68 96 83)

D- Inicia SL
(info@d-inicia.com · 93 531 97 27)

Q CORP (ceo@qcorp.es · 938655617)

Fercon Vallados, SL (info@ferconvallados.com · 936 866 56 28)
Frontera Tècnica (jaymerich@
ftecnica.com · 616 96 63 45)

Tienda Camper (info@tiendacamper.es · 616 175 854)
Wigilan Wireless
i Videovigilància, SL (info@wigilan.com · 645 95 68 77)
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Exposició “L’home nu. Tot despullant els arquetips de la masculinitat” Caldes Cultura estrena nova web
El Museu Thermalia acull, fins al 26 de setembre, l’exposició
itinerant “L’home nu. Tot despullant els arquetips de la masculinitat”. L’exposició pretén despullar l’home fugint de mites
i idees que també l’han empresonat, i alhora qüestionar la
visió binària del gènere plantejant un concepte molt divers
de les identitats, tot plegat des d’un posicionament igualitari.
La mostra planteja un recorregut pel nu masculí en les col·

leccions dels museus de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona. El punt de partida és l’autocrítica de
museus en què els nus masculins romanen amagats a les calaixeres de les reserves. Es pretén qüestionar què vol dir ser
homes avui en dia, al segle XXI, des d’una mirada diversa,
igualitària i interseccional, però defugint el binarisme, perquè hi ha tantes identitats com persones.

Caldes Cultura compta amb nou portal digital (caldescultura.cat)
a través del qual es pretén concentrar en un únic espai tota la informació relacionada amb l’activitat cultural del municipi. En la
web, les persones usuàries poden accedir a l’agenda cultural actualitzada, la compra d’entrades i tota la informació del teixit cultural del municipi. Així doncs, també s’hi pot consultar el cens cultural calderí o l’oferta formativa cultural municipal.

PROGRAMACIÓ CULTURAL | ESTIU 2021

Caldes s’omple de cultura

La programació de “Bombolles d’estiu” i el Concertàrium són les propostes culturals per aquest estiu a la vila
Mireia Clapers

l’Aigua i que acabaran el dia 10 de juliol amb l’acte central, el Concertàrium. Un espectacle on la música tindrà
més protagonisme que mai, acompanyat d’elements teatrals i que es podrà
veure a l’aparcament de les Cremades
amb un aforament de 800 persones
amb reserva prèvia necessària. Per
primera vegada es podrà veure sobre
l’escenari les formacions musicals de
l’Escaldàrium de Cambra i de l’Escaldàrium principal, agrupant més de 20
músics sobre l’escenari. Els directors
musicals, Ramon Solé i Andreu Brunat,
han hagut d’adaptar els instruments
per a l’agrupació de les dues formacions musicals. Durant la festa també hi
haurà representació de les danses i els
tabals del Ball de Diables de Caldes i la
part de l’aigua també hi serà present.
Tot i que no serà la gran festa que tots
els calderins i calderines coneixen, la
vila respirarà ambient d’Escaldàrium.
Dins la programació dels actes que
envolten la festa d’aquest any, destaquen la inauguració del Passatge de
les Bruixes, personatges principals de
la llegenda de l’Escaldàrium, i la representació teatral No eren bruixes,
eren dones, a càrrec de l’associació La
Forca, que substituirà la multitudinària execució de les 13 dones que sempre es fa la nit abans de l’Escaldàrium.

D

esprés de l’aturada forçada per la pandèmia,
es reprèn l’activitat cultural del municipi. Durant aquest mes de juliol
la vila de Caldes s’omplirà d’activitats
culturals per a tots els públics després
de més d’un any on el sector cultural
ha estat un dels grans perjudicats per
la crisi sanitària. Tot i que encara no
podem parlar de normalitat, la situació
de control de la pandèmia ha afavorit
que es puguin presentar alternatives al
calendari festiu tradicional de la vila.
Enguany encara no ha estat possible
presentar una nova edició del Festival
Molí de l’Esclop ni la gran festa calderina, l’Escaldàrium, però podrem gaudir d’una àmplia programació cultural
dins del “Bombolles d’estiu” i, també
del “Concertàrium”, l’alternativa a la
festa del foc i l’aigua.
“BOMBOLLES D’ESTIU”:
MÚSICA, CINEMA I
ESPECTACLES FAMILIARS
La primera gran programació cultural
post pandèmia arriba aquest mes de juliol amb l’objectiu d’arribar a nous públics respectant totes les mesures sanitàries vigents. Des del passat dia 1,
cada dijous, la plaça Onze de Setembre acollirà els espectacles familiars i
la programació de cinema a la fresca i,
els divendres, el Parc de Can Rius serà
l’escenari musical de la programació.
L’estrena del primer espectacle dins
d’aquest “Bombolles d’estiu” va ser el
passat dia 1 de juliol, amb la proposta
de Txema Muñoz “The Postcard”. Un
espectacle d’humor gestual i de màgia
dirigit a un públic familiar. El dia 8 de
juliol es podrà gaudir de l’espectacle
de circ “Libèl·lula”, de la companyia
Toti Toronell. El tercer dijous de juliol, el dia 15, es podrà veure “Carrilló”
on la companyia La Tal presentarà un
espectacle de mim amb un gran rellotge a l’escenari. La companyia Nsdansa
tancarà la programació per a tots els
públics el dia 22 amb l’espectacle “Marina i el somni de volar” on es combina
teatre de text, danses del món i titelles
per explicar la història d’una noia en
plena revolució industrial.
Una altra novetat d’aquest programa
cultural és el cinema a la fresca, els

Txema Muñoz va presentar el seu espectacle “The Postcard” a la plaça Onze de Setembre. > CEDIDA

Espectacles

familiars, cinema
a la fresca i música
en directe són les
activitats culturals
per aquest mes
de juliol

dijous al vespre, a les 22 h, es podran
veure pel·lícules estrenades recentment i que estan doblades o subtitulades en català. El dijous dia 1 la primera
projecció que es va poder veure va ser
“Pride”, ja que pots dies abans es va fer
la celebració del Dia de l’Orgull Gay. El
film és una comèdia britànica que explica com un grup d’activistes homosexuals decideixen recol·lectar diners
per donar suport als miners en vaga.
Aquest dijous dia 8 de juliol es projectarà “Jurassic World. El regne caigut”,
dirigida per J.A. Bayona, la cinquena
entrega de la saga “Jurassic Park”. El
dia 15 es podrà veure a la plaça Onze de
Setembre la pel·lícula “La innocència”
un film de producció catalana estrenada a principis de l’any 2020. Per acabar,
el dijous dia 22 es projectarà “Adara”,
una pel·lícula dirigida pel calderí Raimon Fransoy i Xavier Puig.
Els concerts programats dins les

“Bombolles d’estiu” són les actuacions
de Blaumut, el divendres dia 16, i Suu,
el divendres dia 23 de juliol, dos grans
concerts que es podran veure al Parc
de Can Rius a les 22 h amb un aforament de 300 persones.
Les entrades de tota la programació es
poden adquirir a la web caldescultura.
cat, pels espectacles familiars i el cinema a la fresca són entrades gratuïtes,
però cal obtenir la invitació per accedir-hi. Per als concerts al Parc de Can
Rius les entrades valen 10 € i també ja
estan disponibles.
EL CONCERTÀRIUM, L’ALTERNATIVA A L’ESCALDÀRIUM
Per segon any consecutiu no es podrà
celebrar la festa calderina per excel·
lència, però enguany s’ha preparat
un gran programa d’activitats per a
tots els públics durant els dies previs
per commemorar la festa del Foc i de

L’Escaldàrium en mural
L’artista Roc Blackblock ha creat
un mural dedicat a la Festa del Foc
i de l’Aigua amb els personatges
protagonistes de l’Escaldàrium.
Aquest nou mural completa el projecte
de convertir la plaça de la Font del
Lleó en la plaça de l’Escaldàrium que
s’afegeix al nou passatge dedicat a les
Bruixes i el de la Godra que ja estan
representats al voltant de la plaça.
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EXPOSICIÓ | COL·LEGI DEL CARME

PRODUCCIÓ | SÈRIE

La mostra dins l’edifici va comptar amb un ampli repertori de fotografies de cedides per la ciutadania. > AJ. CALDES

Efímera obertura del Col·legi del Carme
Nostàlgia i molts records en les portes obertes de l’antiga escola
Un cop formalitzada l’adquisició de
l’edifici, l’Ajuntament, a través del
Museu Thermalia, va oferir als calderins i calderines la possibilitat de
visitar l’antic col·legi del Carme. Més
de 600 persones van passejats pels
vells passadissos i aules, espais plens
dels records de moltes famílies de la
vila. A més, al pati de l’antiga escola,
es va exposar un recull de fotografies relacionades amb la vida escolar de
l’equipament i que van ser cedides per
la ciutadania.
Durant la visita institucional, que

es va fer el passat dia 19 de juny a la
tarda, hi va assistir una representació
de les Germanes Vedrunes, la congregació que va dirigir l’escola abans de
passar el relleu a l’Escola Pia.
Les portes obertes, que van començar divendres dia 18 i van acabar diumenge dia 20 de juny, van ser insuficients per donar resposta a totes les
persones interessades a veure l’escola. Per aquest motiu, l’Ajuntament
preveu repetir l’experiència d’aquí a
uns mesos, quan comenci el procés
participatiu que s’engegarà per tal de

definir els usos d’aquest equipament.
L’Ajuntament ha iniciat un procés de
permuta de la finca del Col•legi del
Carme, actualment en desús i propietat de la Congregació de les germanes
Carmelites de la Caritat. L’immoble,
situat en el carrer de Bellit número
7-9, amb una superfície de 1.543 m2, i
una superfície construïda de 3.236 m2,
es convertirà en un espai a disposició
del projecte de revitalització del centre històric, on s’estudia incorporar
usos socioculturals, habitatge públic
i espais lliures, entre altres.

Frame de la nova sèrie, amb escenaris d’interior de Caldes. > CEDIDA

El Col·legi del Carme, escenari de la nova
sèrie produïda per El Terrat
Després de poder gaudir dels exteriors de Caldes a la sèrie de ficció
de TV3, ‘Moebius’, el mes de juny ha estat el torn de l’antic Col·legi del
Carme que ha servit d’escenari a la sèrie de ficció real, ‘Maricón Perdido’, emesa al canal TNT. Escrita i creada per Bob Pop, la història és una
ficció inspirada en la vida del seu creador, i l’antic Col·legi del Carme
de Caldes ha recreat l’escola de ficció on va estudiar el protagonista.
El rodatge es va desenvolupar entre l’octubre i el novembre del 2020.
El passat 18 de juny es va estrenar la nova sèrie amb l’emissió dels tres
primers capítols, i una setmana després, van descobrir-se els tres capítols restants de la primera temporada. La sèrie, dirigida per Alejandro
Martín i amb Berto Romero com a productor executiu, ha estat produïda per El Terrat i compta amb un repartiment de luxe., amb Candela Penña i Alba Flores.

INICIATIVA | PROGRAMACIÓ CULTURAL

L’Acomodador, una nova xarxa per la cultura
La nova plataforma, gratuïta, connecta a programadors i artistes
El calderí Ferran Devesa impulsa
una nova plataforma digital (lacomodador.cat) per facilitar la trobada entre artistes i programadors culturals del territori català.
Aquesta iniciativa neix durant els
mesos de setembre i octubre de
l’any 2020, en plena pandèmia del
coronavirus i quan el sector cultural ha patit un dels moments més
durs a causa del confinament i les
dures restriccions per fer front a
la crisi sanitària.
L’actor calderí que ha finalitzat els
estudis d’Interpretació a l’Institut
del Teatre és “conscient de la di-

ficultat de trobar feina en els moments actuals” i amb la voluntat de millorar, buscant una eina
per facilitar els nexes, fent xarxa,
promovent la cultura del territori, mobilitzant-la pel territori i
democratitzant les oportunitats
neix L’Acomodador. En aquests
moments la plataforma és gratuïta fins que s’assegurin les connexions suficients entre programadors
i artistes, després, tal com apunta
Devesa “serà un preu molt ajustat i assequible per a tothom,
encara estem estudiant la millor manera. De moment, ens

PIC DEL VENT | PRESOS POLÍTICS

Cantant per la llibertat
El dissabte 19 de juny, al cim del
Farell, un conjunt d’entitats calderines i nombrosos participants
a títol individual van organitzar
aquest acte en un lloc emblemàtic: el cim del Pic del Vent. L’ac-

te, ajornat per la pandèmia, va
comptar amb uns petits parlaments de Josep Maria Solé i Sabater, i les famílies del Jordi Cuixart
i de la Xènia. En acaba es va fer un
cant, entre tots els participants, de

poden ajudar al manteniment
de la plataforma mitjançant el
nostre Patreon, a www.patreon.
com/lacomodador”.
L’equip de l’Acomodador està format per l’actor calderí, Ferran Devesa, Oriol Escrigas, enginyer aeroespacial, que ha desenvolupat la
programació informàtica de la plataforma; Marta Páez, graduada en
Història de l’Art i especialista en
màrqueting digital, que s’ha encarregat de fer el disseny web i per
la Clàudia Torrents, dissenyadora
gràfica i artista joiera, que s’ha cuidat del grafisme de la plataforma.

la cançó “Més lluny” del Víatge a
ïtaca de Lluís Llach. La cançó va
ser interpretada per les corals Caldes Groga, Coral El Calderí, Coral
del Centre i alguns assistents individuals del Tot Música i tothom que
va voler també s’hi va poder afegir.
Amb aquest acte, els participants
van reivindicar la llibertat d’expressió, l’acompliment dels drets
humans i la llibertat d’expressió.

L’equip impulsor, amb l’actor calderí Ferran Devesa al capdavant. > CEDIDA
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El CH Caldes demana poder ampliar l’aforament al pavelló Torre Roja
L’1 de juny va iniciar-se les obres de reforma del pavelló municipal Torre Roja, actualment tancat al públic mentre no finalitzin
els treballs en el recinte. Ara per ara, la reforma ha avançat fins
a tenir la coberta enllestida, tot el terratzo de la pista central retirat i també està retirada la rajola vella que hi havia als antics vestidors. Els treballs pretenen adequar les instal·lacions a les pràctiques esportives que s’hi practiquen. No obstant això, en la vista

Albert San Andrés

Q

uan va començar la temporada al setembre,
cap dels esports calderins podia certificar que
aquesta es disputaria tal
com estem acostumats. Tot i això, els
resultats en línies generals han estat
bons pels quatre primers equips dels
clubs de Caldes, que han capejat el
temporal amb solidesa. L’esport calderí ha estat a l’altura de les circumstàncies i no s’ha vist perjudicat esportivament, tot i la tempesta de la Covid-19.
L’arrencada al setembre va arribar amb l’aturada d’un mes després
per a les categories no nacionals, és a
dir, només els primers equips del futbol
sala i d’hoquei, a més d’aquells equips
de base amb categories a nivell nacional, van poder seguir competint.
El CH Caldes potser ha estat
l’equip que més alegries ha donat
aquesta temporada, amb un històric
tercer lloc en lliga i arribant a semifinals de la Copa del Rei i de la WS Europe Cup, a banda d’entrar per la pròxima temporada a la competició europea
més important del continent.
Els d’Eduard Candami han trencat totes les previsions possibles, tractant de tu a tu als equips més potents

“L’esport calderí ha
estat a l’alçada de les
circumstàncies i no
s’ha vist perjudicat
esportivament, tot i la
tempesta de la Covid-19”

de la categoria i deixant per sota en la
taula conjunts com el Reus Deportiu o
el CE Lleida, sobre el paper, superiors.
La campanya dels arlequinats ha estat
perfecta, millorant el sisè lloc aconseguit en la 2019-2020 i guanyant-se el
respecte de la resta de rivals. Després
d’acabar la lliga, els de Candami van
accedir a les semifinals de la Copa del
Rei, derrotant al Lleida per 5-4 i caient
per 4-1 enfront del Liceo. En Europa,
els quarts de final van deixar una victòria per 6-2 enfront dels portuguesos
del Riba d’Ave, mentre que l’equip es va
quedar en semifinals en caure per 4-1
enfront de l’Hoquei Sarzana.
El projecte iniciat fa una dècada
està tenint un ressò que ningú podia esperar-se a hores d’ara, ja que el CH Caldes s’ha convertit per mèrit propi, en
un dels millors equips d’Europa.

d’obres del 28 de juny, va comentar-se la proposta del CH Caldes,
que demana aprofitar les obres per buscar solucions que permetin ampliar l’aforament del pavelló. Aquesta proposta s’està estudiant a nivell de seguretat, de viabilitat i també en l’àmbit econòmic, informa el consistori: “Si es portés a terme, allargaria el
termini dels treballs més enllà del 15 d’agost, la data prevista
de finalització per no interferir en la temporada esportiva”.

Pel que fa al futbol sala, l’equip femení de Javi Reyes i Frida Mateu no va
poder repetir la campanya victoriosa
de l’any anterior, on va arribar a disputar l’ascens a Primera Divisió nacional.
Tot i això, l’equip va tancar la primera
fase de la competició en quarta posició
amb un total de 24 punts (7 victòries, 3
empats, 6 derrotes). En la segona fase,
en la lluita per l’ascens de categoria,
l’equip no va tenir tanta sort, acabant
en setè lloc (9-4-11).
En el cas de l’equip masculí dirigit
per Xavi Passarrius, en una nova temporada a Tercera Divisió, aquest també
va lluitar per l’ascens a Segona B, acabant en segon lloc en la primera fase
(11-3-2), només pel darrere del Canet
FS i quarts en la segona (4-1-5), on Les
Corts Esportiu va pujar.
En futbol, el CF Caldes era un dels
favorits en la lluita per l’ascens a Primera Catalana. L’equip de Jose Luís
Duque, amb un planter equilibrat i amb
jugadors amb experiència en categories superiors, volia fer el salt qualitatiu necessari per treure’s l’espina de fa
tres temporades amb l’eliminatòria enfront d’El Catllar. El conjunt, enquadrat en el subgrup 4B, va començar superant per 4-2 al Gurb i amb un empat
a zero amb el Ripollet en la segona jornada, quan novament, la lliga va quedar aturada.
El reinici a finals de març va deixar en res les ànsies d’ascens, participant en la Copa de 2a Catalana, una
competició on no hi havia possibilitat
d’ascens ni descens. Tot i això, l’equip
de Duque aviat va posicionar-se com a
un dels més potents del grup. Tot i acabar amb uns bons números (4-1-1), van
acabar en segon lloc i a un gol de classificar-se per la fase final.
En el cas del bàsquet, el CN Caldes masculí de Primera Catalana va
aconseguir un excel·lent segon lloc en
el grup 4-A de la fase regular. Els de
Marc Fabregat, amb un balanç de 7
victòries i 3 derrotes -el mateix que el
líder, l’SD Espanyol- van disputar una
fase a l’esprint amb només 10 jornades.
L’equip nedador en condicions normals
hauria lluitat per l’ascens de categoria en una hipotètica fase final, però la
decisió de mitjans de desembre de la
Federació Catalana de Bàsquet de no
tenir ni ascensos ni descensos en categories regionals ha perjudicat la bona
temporada dels calderins.
En el cas del femení d’Oriol Ramoneda, amb tres victòries i tres derrotes,
va aconseguir el segon lloc en el grup
1B de la Primera Categoria, només pel
darrere de les invictes del Lluïsos de
Gràcia (6-0).
En resum, una temporada estranya, però que ha resultat fructífera pels primers equips i que marca la
línia a seguir per la pròxima. L’esport
calderí ha sobreviscut a la tempesta,
que no és poc.

FINAL DE TEMPORADA | BALANÇ

Una temporada
diferent i de
supervivència
Tot i la pandèmia, la major part dels esports han pogut
disputar les competicions de manera adaptada a la situació

El CH Caldes i el CF Caldes han fet una bona temporada malgrat la incertesa de la Covid-19 . > A. LOPES / T. GUTIÉRREZ
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NATACIÓ | CN CALDES

SOLIDARITAT | #ENSMOVEMPERLAGLÒRIA

L’equip de nedadors i nedadores del club de natació calderí en el Campionat de Catalunya Infantil. > CN CALDES

El millors resultats del CN Caldes
obtinguts en un Campionat de Catalunya
El club calderí ha obtingut un total de 28 medalles en la competició
Diumenge passat 4 de juliol va finalitzar el Campionat de Catalunya Infantil, celebrat a la Piscina Sylvia Fontana, a Tarragona. En el marc del
campionat d’àmbit català, “aquest
ha estat el millor Campionat de
Catalunya que ha realitzat el Club
Natació Caldes en les diferents categories de natació” exclamava el
CN Caldes.
Només en l’última jornada van obtenir-se 7 noves medalles: 4 d’or, 2 de
plata i una de bronze. D’una banda,
Alex Jiménez va proclamar-se cam-

pió amb la medalla d’or en els 800 i
100 lliures. També Carolina Oliveira
va proclamar-se campiona de Catalunya i medalla d’or en els 800 lliures, i
Emma Budi en els 200 papallona. Les
plates han estat de Clàudia Muñoz,
que va obtenir la 2a posició en els 800
i 100 lliures; i Xènia Torrejón obtenia
el bronze en els 800 lliures.
En el medaller final, el Club Natació
Caldes ha estat el millor Club de Catalunya -en el marc del campionatsumant un total de 28 medalles: 15
medalles d’or, 8 medalles de plata i

5 medalles de bronze. En la puntuació individual, el nedador del club calderí Àlex Jiménez ha estat el tercer
millor nedador del campionat en la
prova dels 1.500 lliures, i la nedadora Clàudia Muñoz s’ha proclamat segona millor nedadora femenina en la
prova dels 400 estils.
“Ha estat una fita extraordinària
per al nostre club, que gràcies a
l’esforç dels esportistes, entrenadors i familiars han aconseguit ferho realitat. Enhorabona a tothom!”
publicava el club a les xarxes socials.

L’equip organitzador lliurant el xec a les entitats beneficiàries. > CEDIDA

L’OnCodines Trail celebra l’acte de lliurament dels 105.375 euros recaptats
La 1a edició del repte esportiu i solidari OnCodines Trail, organitzada
pel Club Atlètic Sant Feliu i el Centre Excursionista Sant Feliu, va tancar-se amb una recaptació de 105.375 € contra el Càncer i per la investigació de la salut cerebral. La recaptació feta a través dels donatius als
114 equips inscrits ha superat les expectatives de l’organització que ha
lliurat els donatiu, íntegrament, a la Fundacions Oncovallès i a la Barcelona Brain Health Initiative de l’Institut Guttmann. El lliurament del
xec va dur-se a terme l’11 de juny en un emotiu acte al TAP de Bigues
i Riells que va ser un homenatge a la Glòria i al Sergi Mingote i al què
hi van assistir representants de les dues entitats beneficiàries i membres d’alguns equips participants al repte.
Dels 105.275 € recaptats a través dels donatius als equips incrits o bé al
“dorsal 0” del repte, 6.000 es destinaran al BBHI i la resta, a Oncovallès.

TIR AMB ARC | ARC CALDES DE MONTBUI

Caldes acull la festa final de la temporada
Els Arquers del Negrell van organitzar un campionat de 70 participants

Els arquers del club de Caldes de Montbui, després de l’última jornada. > CEDIDA

El 51è Campionat de Catalunya de
Tir de Camp va cloure el passat 27
de juny a les instal·lacions del bosc
del Negrell, a Caldes de Montbui.
Una vegada més, la vila de Caldes
va acollir la jornada de Tir amb Arc,
que en aquesta ocasió va comptar
amb la participació de 70 arquers.
“Va ser una jornada d’intensa
calor, però també de gran ambi-

ent participatiu” explicaven des
dels Arquers del Negrell. La competició va celebrar-se en el marc d’un
circuit de camp al qual van seguir
sèries de semifinals i finals, allargant-se fins ben entrada la tarda.
En el marc del context de pandèmia, “cal destacar l’intens treball
d’organització exercit per voluntaris del Club de Tir amb Arc Cal-

des de Montbui des de molts dies
enrere, així com la col·laboració
de tècnics i membres de la Federació Catalana de Tir amb Arc”,
seguia el club organitzador.
A banda de les felicitacions, el club
també va obtenir grans resultats en
el marc de la competició, guanyant
un total d’una medalla d’or, dues
medalles de plata i tres de bronze.

TOUCH | RUGBY&TOUCH CALDES

Punt i final, en 4a posició
Els calderins tanquen la temporada amb ganes de seguir millorant
Dissabte passat 19 de juny, el
Rugby & Touch Caldes - Centre Democràtic i Progressista va
disputar la última jornada de la
Lliga Catalana de Touch a Sitges. L’equip calderí va desplaçar-se a la capital del Garraf amb
un equip format per tres dones i
quatre homes, amb una sola subs-

titució per tancar la participació
a la Lliga Catalana. Malgrat les
dues derrotes en la jornada contra CN Poblenou i el Sitges, la valoració de l’equip calderí és molt
positiva. Segons Marc Principal,
“l’equip ho ha donat tot, ha lluitat fins al xiulet final, i s’ha buidat. Amb aquesta gran actitud no

es pot demanar més”. Així doncs,
un punt i final pels calderins i calderines, que acaben en quarta posició a la lliga, i que desitgen que
l’inici de la temporada 2021-22 es
desenvolupi amb total normalitat,
podent continuar amb els entrenaments setmanals al pavelló municipal de Les Cremades.
Els de Caldes disputant la Copa Catalana, a Sitges, el 26 de juny. > CEDIDA
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juliol i agost 2021
JULIOL
EXPOSICIÓ

Fins al 15 de juliol: “100
anys de ciència-ficció”
La mostra commemora el centenari del naixement d’Isaac Asimov i Ray
Bradbury, dos grans referents del gènere de la ciència-ficció.
Lloc i organitza: Biblioteca
de Caldes de Montbui
Fins al 26 de setembre:
““L’home nu. Tot despullant els arquetips de la
masculinitat”
La mostra planteja un recorregut pel nu masculí en les
col·leccions dels museus de
la Xarxa de Museus Locals de
la Diputació de Barcelona.
Lloc: Museu Thermalia
Org.: Oficina de Turisme

ACTIVITATS
D’ESTIU
Fins al 22 de juliol
‘Llença’t a l’estiu’
Activitats lúdiques adreçades a la gent gran, en grup, per
promoure el benestar físic.
Activitats de dilluns a dijous.
Inscripcions a Les Cases dels
Mestres. Preu: 8€.
Organitza: Ajuntament de
Caldes de Montbui

DIMARTS 6
INTENSIU DE YOGA AL
JULIOL
Del dilluns 5 al 16 de juliol, o del dilluns 19 al divendres 30 de juliol.
Pràctica continuada de 10 dies: una
visió de conjunt del que és el ioga
Preu de l’intensiu 70€ (matrícula pel curs 2021/22 a Yoga-Ashram gratuïta)
Aforament limitat. Reserves de
places a oficina@yoga-ashram.es
Lloc i organitza: Yoga Ashram
8H · DEIXALLERIA MÒBIL
Lloc: dins de l’aparcament del
carrer de les Escoles Pies
Organitza: Ajuntament de Caldes
de Montbui
18 H · INSCRIPCIONS
CATEQUESI PRIMERA
COMUNIÓ
Dies 5, 6 i 7 de juliol
Lloc: Despatx Parroquial (Plaça
de l’Església n° 12)
Org.: Parròquia Santa Maria
18 H · JOCS A TAULA!
Taller de creació d’històries jugant a jocs de taula, dinamitzat
per l’empresa de jocs HomoLudicus. Sessió adreçada a nens i
nenes de 10 a 12 anys.
Places limitades.
Lloc I organitza: Biblioteca Caldes de Montbui

DIJOUS 8
19 H · ESPECTACLE
FAMILIAR
‘Libèl·lula’ a càrrec de Toti Toronell. Espectacle de clown, circ, titelles, gratuït.
Dirigit al públic familiar.
Lloc: Plaça de l’Onze de Setembre
Organitza: Caldes Cultura

Actes
d’agenda
Si organitzes o
participes en
algun acte i vols
que aparegui a la
nostra agenda,
envia’ns la
informació abans
del migdia del
dilluns previ a la
sortida del Calderí.

CONTACTA’NS!
hola@calderi.cat

22 H · CINEMA A LA FRESCA
‘Jurassic World. El regne caigut’.
Per a tots els públics.
Entrada gratuïta.
Lloc: Plaça de l’Onze de Setembre
Organitza: Caldes Cultura

DIVENDRES 9
18 H · VISITES GUIADES
(escaldàrium)
“Camins de les Bruixes” a càrrec
de l’empresa de turisme cultural Cooltur. L’entrada és gratuïta, però cal reservar a caldescultura.cat.
Organitza: Cooltur
22 H · TEATRE (escaldàrium)
“No eren bruixes, eren dones” a
càrrec de l’associació La Forca,
amb motiu de l’Escaldàrium
2021. Una obra basada en el dossier de la Revista Sàpiens. L’entrada és gratuïta, però cal reservar a caldescultura.cat.
Lloc: Aparcament de
Les Cremades

Organitza: Associació La Forca
Col·labora: Ball de Diables
22 H · BALLADA DE
SARDANES (escaldàrium)
Acte programat en el marc de
l’Escaldàrium 2021. Amb la
Cobla Contemporània. Cal reservar entrada a caldescultura.cat.
Lloc: Plaça de l’U d’Octubre
Organitza: Agrupació Sardanista
Calderina
23 H · CONCERT
(escaldàrium)
A càrrec del grup femení Ketekalles, amb motiu de l’Escaldàrium
2021. Cal reservar entrada a caldescultura.cat.
Lloc: Parc de Can Rius
Organitza: Ajuntament de Caldes
Col.: Comissió Escaldàrium

DISSABTE 10
8 H · FORMACIÓ
DE REIKI USUI
A càrrec de Lídia Gutiérrez. Intensiu de 8 hores de duració: de 8
a 13h i de 15h a 18h. Preu del curs:
80€. Grups reduïts (màxim 6 persones). Reserva la teva plaça a
oficina@yoga-ashram.es
Lloc i organitza: Yoga Ashram
10 H · CAMPANYA DONACIÓ
DE SANG (escaldàrium)
Amb motiu de l’Escaldàrium
2021.
Lloc: Sala Noble de Can Rius
(matí) i Plaça de la Font del Lleó
(tarda)
Organitza: Banc de Sang i Teixits
10:30 H · JULIOL CREATIU
AMB COS DE LLETRA
Expressió pel benestar: joc teatral, escriptura creativa i lectura
en veu alta
Cada dissabte de juliol de 10:30h
a 12h. Preu per sessió: 20€. Inscripció prèvia a cosdelletra@
gmail.com
Lloc i organitza: Yoga Ashram
18 H · CONCERT
(escaldàrium)
A càrrec de la Coral Guisla, amb
motiu de l’Escaldàrium 2021.
L’entrada és gratuïta, però cal reservar a caldescultura.cat.
Lloc: Sala Noble de Can Rius
Organitza: Coral Guisla
19 H · LA CULTURA AMB
L’ESCALDÀRIUM
Cal reservar a caldescultura.cat
Lloc: Parc de Can Rius
Organitza: Ajuntament de Caldes
Col·labora: Comissió Escaldàrium
Participen: Bastoners, Geganters
i Castellers de Caldes de Montbui.
22 H · CONCERTÀRIUM
(escaldàrium)
Acte central de l’Escaldàrium
2021. Espectacle escènic amb la
música de la festa acompanyada
d’elements teatrals. L’entrada és
gratuïta, però cal reservar a cal-

descultura.cat. Capacitat per a
800 persones amb reserva prèvia.
Lloc: Aparcament Les Cremades
Organitza: Ball de Diables de Caldes i Bombers Voluntaris de Caldes
Col·labora: TuSí(K)Circ
23 H · CONCERT
(escaldàrium)
A càrrec de la banda de versions
vallesana La Tribut FM, acte de
cloenda de l’Escaldàrium 2021.
L’entrada és gratuïta, però cal reservar a caldescultura.cat.
Lloc: Parc de Can Rius
Organitza: Ajuntament de Caldes
Col.: Comissió de l’Escaldàrium

DILLUNS 12
21 H · NIT DE COMIAT
DE MOEBIUS
Caldes de Montbui, espai de rodatge de Moebius (coproducció de TV3 i Veranda TV), acull
la festa de fi de temporada de la
sèrie amb la presència d’actors,
actrius i representants de direcció i producció. Projecció de l’últim capítol amb la presència d’actors i actrius i l’actuació del grup
The Sappy’s. Reserva d’entrades
a caldescultura.cat
Lloc: Parc de Can Rius
Organitza: Ajuntament de Caldes
de Montbui

DIJOUS 15
19 H · TEATRE
‘Carrilló’ de la companyia La Tal.
Entrada gratuïta.
Lloc: Plaça de l’Onze de Setembre
Organitza: Caldes Cultura
22 H · CINEMA A LA FRESCA
‘La innocència’. Entrada gratuïta.
Dirigit a tots els públics.
Lloc: Plaça de l’Onze de Setembre
Organitza: Caldes Cultura

DVENDRES 16
22 H · PROJECCIONS
A LA FRESCA
Expedició Tunu,
l’altre costat de Groenlàndia
per Fulgenci Farré
Lloc: Jardí El Toc
Organitza: CECMO
22 H · CONCERT
Blaumut en concert, en el marc
de la programació cultural d’estiu
2021. Preu 10 euros.
Lloc: Parc Can Rius
Organitza: Caldes cultura

DILLUNS 19
8 H · REVISIONS ITV DE
VEHICLES AGRÍCOLES
Visita d’unitat mòbil exclusiva
per a la revisió de vehicles agrícoles. Cal demanar cita prèvia
trucant al telèfon 93 865 14 40.
Enguany no es farà revisió de ciclomotors. Dies 19 i 20 de juliol,
de 8 a 14 hores.
Lloc: Torre Marimon

DIJOUS 22
19 H · ESPECTACLE
DE DANSA
‘Marina i el somni de volar’ de la
companyia Nsdansa. Adreçat a
un públic familiar.
Entrada gratuïta.
Lloc: Plaça de l’Onze de Setembre
Organitza: Caldes Cultura
22 H · CINEMA A LA FRESCA
‘Ardara’
Lloc: Plaça de l’Onze de Setembre
Organitza: Caldes Cultura

DIVENDRES 23
22 H · CONCERT
Suu en concert. Adreçat a tots els
públics. Preu d’entrada: 10 euros.
Lloc: Parc de Can Rius
Organitza: Caldes Cultura

AGOST
DIUMENGE 15
11:30 H · SOLEMNITAT DE
L’ASSUMPCIÓ DE LA MARE
DE DÉU
Lloc i organitza: Parròquia
Santa Maria
10 H · FIRA D’ANTIQUARIS I
BROCANTERS
Lloc: C. Mestre Gregori Montserrat/Plaça de Catalunya
Organitza: Ajuntament de Caldes
de Montbui
SERVEI D’ASSESSORIA
JURÍDICA PER A DONES
Les dones que vulguin fer consultes, han de demanar hora trucant
al telèfon 938655420.
Lloc: servei telemàtic
Organitza: Ajuntament de Caldes
de Montbui
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TELÈFONS D’INTERÈS || Equipaments Municipals · Ajuntament: 93 865 56 56 · Biblioteca Municipal: 93 862 67 56 · Centre Cívic i Cultural: 93 865 49 77 · Espai Can Rius: 93 865 41 40 · Espai Jove El Toc: 93 865 46 55
· Jutjat de Pau: 93 865 00 81 · Oficina de Turisme: 93 865 41 40 · OMIC: 93 865 45 30 || Serveis · Correus Caldes: 93 865 02 49 · Taxis de Caldes: 93 865 18 17 · Deixalleria: 93 744 21 21 || Comunicació · Ràdio de Caldes:
93 865 14 51 · Calderí: 93 707 00 97 || Sanitat · Ambulàncies: 902 23 20 22 · CAP: 93 865 41 25 · Creu Roja: 93 865 10 01 · Urgències Mèdiques: 061 || Funeràries · Serveis Funeraris Torra: 93 865 41 45 Serveis funeraris
Santa Susanna (24 h): 938 65 49 94 · 657851347 || Seguretat · Emergències: 112 · Policia Local: 93 865 41 41 · Mossos d’Esquadra: 088 · Bombers de la Generalitat: 012 · Bombers Voluntaris: 93 865 41 41

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

La frase de la quinzena

“Una part del progrés social
implica entendre que una
persona no queda definida
únicament per la seva
sexualitat, raça o gènere.”
> Tim Cook

Passatemps en català

UN COP DE MÀ

Rumia i encerta-la!
El qüestionari lingüístic que et posa a prova cada mes, perquè puguis comprovar
com tens l’ortografia, la sintaxi i el lèxic en llengua catalana.

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

Farmàcia Tarruell
93 865 09 97 · C. Sant Ramon, 7
		

DEFUNCIONS

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).

JUNY 2021
28 de juny · 91 anys
BENJAMÍN SILVESTRE PEÑA
9 de juny del 2021 · 73 anys
CARMEN CAMPILLO GARCERÁN

Quina de les dues opcions triaries per a aquesta frase?
“Mon germà i la seva dona intenten arreglar el món, però no es
posen d’acord, viuen en _______ diferents.”
Mons

Móns

5 de juny del 2021 ·97 anys
JOAQUINA HUMET ROVIRA
MAIG 2021
9 de maig del 2021 · 95 anys
ANA REYES CAMACHO
8 de maig del 2021 · 88 anys
AMPARO SANZ FERRER

Completa el qüestionari Un cop de mà. Rumia i encerta-la!
d'aquest mes escanejant el codi QR.
Com funciona? Després de respondre totes les preguntes, clica
“Envia”. A la pantalla que s'obrirà, clica “Mostra els resultats”
per veure'n les solucions i saber si has respost correctament.
Trobaràs el qüestionari al
i al
de l’Oficina de Català de Caldes.
Si el vols rebre, envia’ns la teva a/e a uncopdema@cpnl.cat.

6 de maig del 2021 · 51 anys
FREDERIC CABALLÉ MARTÍN

LLEGEIX-NOS SENSE
MOURE'T DE CASA!
A partir d'ara demana un exemplar
del Calderí amb la teva comanda
de distribució a domicili.

Rebràs la teva compra i també el teu exemplar per informar-te de
les darreres notícies sense sortir de casa.

Lliuraments realitzats en horari de tarda de 16 a 20 h.
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Curiositats

Estudiant

Bernat
Bosser
Sampere

Acaba de finalitzar els estudis de primària a l’Escola
Montbui i el pròxim curs, com altres joves de Caldes,
als seus dotze anys combinarà l’ESO amb el grau
superior de música a l’escola Oriol Martorell de
Barcelona. Il·lusionat per aquesta nova etapa,
el saxo és l’instrument que l’acompanya.

Mireia Clapers
- Quan comences a estudiar música?
Vaig començar a estudiar música als
quatre anys. Una professora de l’escola de música que es diu Imma venia
els dijous a les tardes i ens feia una
mica de classe.

J. SERRA

- Per què i quan vas triar el saxo com
a instrument?
La veritat és que anava a tocar el violoncel, però quan vaig veure les audicions trimestrals em va agradar molt
més el saxo. Vaig sentir tocar a un nen
que es diu Pol, i gràcies a això em vaig
decidir pel saxo.

“Per molt que
m’agradi la música
electrònica, prefereixo
tocar cançons de jazz”

juliol / agost de 2021

- En el teu dia a dia, dediques moltes
hores a assajar?
Des que han acabat les proves estic més
relaxat. Hi dedico una mitja hora i si
algun dia no toco no passa res. Aquest
estiu aniré a unes colònies de música on
toco moltes hores i ja en tinc ganes perquè m’agrada tocar en grup. Per preparar la prova acostumava a dedicar-hi
més d’una hora al dia. Alguns dies menys
i d’altres més, però va ser molt intens.
- A casa, la música hi ha estat present?
No gaire, la meva mare va tocar un
temps el piano i el meu pare havia
tocat la guitarra, però el meu germà i
jo som els que més temps hi hem dedicat. Ara hi és molt present, el meu
germà toca el piano i a tots els agrada molt escoltar música.

- Quina música t’agrada escoltar?
M’agrada la música electrònica, el
rock, el jazz... Encara que no em
tanco a res (menys al reggeaton!)

de llenguatge i en una audició d’instrument amb un tribunal. És un
examen llarg i cansat, però el resultat val la pena.

- Quines són les peces que t’agrada més interpretar?
Per molt que m’agradi la música
electrònica, prefereixo tocar cançons de jazz, preferiblement a l’estil
de Charlie Parker, o sigui cançons
molt ràpides i amb moltes notes.

- Com et vas preparar per a
aquestes proves?
Des del setembre d’aquest any he
estat fent classes de repàs amb la
Ruth, que és professora de llenguatge de l’Escola Municipal de
Música Joan Valls. Ella em posava exercicis per deures i a classe
els repassàvem, m’ensenyava una
cosa nova, i la repassava per deures. Si he entrat a l’escola ha sigut
gràcies a ella i, és clar, també al
meu professor de saxo, el Miguel.
Ell i jo hem estat practicant i perfeccionant les cançons de la prova
durant molt temps.

- Has obtingut plaça a l’escola
Oriol Martorell. Què ha significat per tu?
Doncs l’Oriol Martorell representa
una gran oportunitat per a mi, per
a aprendre a conviure en un ambient en què tothom és músic i és clar
aprendre moltes coses sobre llenguatge i instrument.
- Com va sorgir la possibilitat de
presentar-te a un centre educatiu d’aquestes característiques?
Fa un parell d’anys el meu pare i
la meva mare van descobrir que
aquest centre educatiu existia i
m’ho van proposar, jo els vaig dir
que sí, i l’any següent vaig començar a preparar-me per passar la
prova d’accés.
- Com ha estat el procés de les
proves d’accés?
Has d’apuntar-te a unes proves
que consisteixen en uns exàmens

- També hem sabut que vas quedar primer en saxo amb molt
bona nota. Com et vas sentir quan
t’ho van comunicar?
Quan vam saber la nota, casualment estava a l’escola de música
amb la Ruth i el Miguel. Em vaig
sentir alleugerit perquè tenia por
d’haver suspès després de tot l’esforç que tots hi havíem dedicat.
També em vaig posar molt content
de saber que gairebé segur que entrava a l’escola.
>Podeu llegir l’entrevista completa a
www.calderi.cat

