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Caldes de Montbui s'omple de foc,
aigua, música i danses
En el marc de l'Escaldàrium 2012 es presenta La Calderina, la primera cervesa
termal catalana
Neix una cervesa amb aigua termal de Caldes
(http://www.naciodigital.cat/naciogranollers/noticia/12417/neix/cervesa/amb/aigua/termal/caldes)

V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=NNDrq1HcAq0
Cada segon dissabte de juliol a mitjanit, des de l'any 1994, milers de persones de tot Catalunya
s'apleguen a la plaça de la Font del Lleó de Caldes de Montbui per assistir i participar a
l'Escaldàrium http://www.labanya.cat/5-escaldarium/escaldfesta.php)
(
, l'única festa d'aquestes
característiques que es pot veure i gaudir a Catalunya i, segurament, a l'Estat. Per tant, aquest
dissabte a les dotze de la nit arriba un any més una festa espectacular i vibrant, amb foc, aigua i
música en directe, creada pel Ball de Diables de Caldes.
L'Escaldàrium està format per nou danses, sis de foc i tres d'aigua, cadascuna d'elles al ritme d'un
tema musical propi, compost exclusivament per la festa i interpretat en directe per una orquestra
de 13 músics locals. "Les danses estan concebudes perquè la gent salti i balli, ara sota les
espurnes de foc dels diferents muntatges pirotècnics, ara sota els grans raigs d'aigua",
destaquen des del Ball de Diables de Caldes. Al llarg de les danses apareixen bruixes, pal·lis
infernals, paraigües de foc, bèsties, timbalers, tempestes d'aigua i multitud de dispositius estàtics i
dinàmics.

Imatges de l'Escaldàrium del passat 2011, a Caldes de Montbui. Foto: Ball de Diables

Tot plegat, en una posta en escena amb il·luminacions misterioses i un potent equip de so, i
aquest any amb algunes novetats: l'escenari dels músics, habitualment situat en un extrem de la
plaça, se situarà en una posició més centrada, entre la façana del balneari Broquetas i les termes
romanes; VOTV farà una realització de la festa en directe amb quatre càmeres, i la projectarà en una
pantalla gegant, situada a l'extrem de la plaça on fins ara hi havia l'escenari amb els músics; els
actes previs es traslladen a la plaça de l'Església; i s'afegeix a l'Escaldàrium la figura del narrador,
que farà tres intervencions breus en moments clau de la festa, i que aquest 2012 serà Gustau Erill,
exprofessor de l'institut local Manolo Hugué.
Cervesa amb aigua termal
A més, enguany, en el marc de l'Escaldàrium, el municipi presenta l'única cervesa artesanal
catalana feta amb aigua termal, que rep el nom de La Calderina i que ha elaborat Arts Cervesers,
de Canovelles. "La cervesa feta amb aigua termal és un projecte que cerca la singularitat i
l'originalitat a través del principal valor turístic de Caldes, el termalisme", destaquen des de
l'Ajuntament. La vila presenta aquest agosarat projecte que ha convertit unes aigües termals que
brollen a 74ºC des de la mítica Font del Lleó en una cervesa que cal beure a menys de 8ºC.

Arts Cervesers, productors vallesans, han estat els encarregats de fer aquesta elaboració
artesanal sorgida de la combinació d'aigua mineromedicinal termal, aigua, malt, llúpols i llevat de
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baixa fermentació. Tot plegat ha configurat una cervesa de color roig magmàtic, amb aromes
fumats i sabor torrat, subtilment mineral. La presentació i degustació de la nova cervesa es farà
dissabte a dos quarts de set de la tarda a la plaça de l'Església. Per al llançament s'ha fet una edició
limitada que es comercialitzarà durant un any a partir del juliol d'enguany en establiments de
Caldes i altres de la província de Barcelona.
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