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Els Reis Mags d’Orient 
visitaran la vila termal 
els dies 3, 4 i 5 de gener 
>P10

Dakar 2021, edició del 
raid que comptarà amb 
un equip 100% calderí
>P14

Protesta al consistori 
pel projecte d’habitatge 
social adreçat a joves  
>P07

Bones festes a 
tothom.
Tornem el dimarts 
12 de gener de 2021

Bombolla
de Nadal
Les trobades es limiten a un 
màxim de 10 persones de 
dos grups de convivència 
>P02-03

Quatre infants pertanyents a la mateixa bombolla de convivència viuen la màgia de Nadal, jugant amb el gran caragol il·luminat, situat a la plaça de l’Església. > J. Serra
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PANDèmIA | MESURES ESPECIALS PER FESTES DE NADAL

eu mesos després de 
l’esclat de la pandèmia 
de la Covid-19, el dile-
ma que ens ha man-
tingut a tots i totes en 

suspens aquests dies ha estat decidir 
amb qui i de quina manera passarem 
les festes de Nadal. Davant d’una si-
tuació epidemiològica que no aconse-
gueix ser massa estable, la Generalitat 
de Catalunya va decretar, divendres 
passat, les noves mesures que seguiran 
vigent fins al pròxim 11 de gener, tot i 
permetre una flexibilització d’aques-
tes per les festes de Nadal, només en 
els dies festius. 

Així doncs, a la pregunta si ens 
podrem reunir amb la família i amics 
aquestes festes, la resposta de l’executiu 
català és ‘Sí, però amb matisos’. La nor-
mativa estableix que les trobades estan 
limitades al nombre màxim de 10 perso-
nes només en els dies assenyalats (24, 25, 
26 i 31 de desembre i 1, 5 i 6 de gener). La 
resta de dies fins a l’11 de gener, només 
es permeten les activitats socials amb 
un màxim de 6 persones. 

A banda del quòrum permès, les 
reunions socials també estan limitades 
a persones provinents de dues bombo-
lles de convivència. Es recomana que per 
totes les celebracions del període nada-
lenc, cada bombolla de convivència es 
relacioni amb un màxim de dues altres 
bombolles, sempre les mateixes. En de-
finitiva, cada grup estable ha de definir 
la seva ‘bombolla de Nadal’, tal com ex-
plica la Generalitat, amb la qual celebra-
rà les festes al llarg dels pròxims dies. 

Pel que fa a la mobilitat, es manté 
el confinament perimetral en l’àmbit co-
marcal: segueixen restringides les en-
trades i sortides, excepte del 23 de de-
sembre al 6 de gener, que estarà permès 
el desplaçament per visita de familiars 
mantenint la bombolla de convivència. 
També estan autoritzats els desplaça-

D
Ivette Hijano

NOUS HORARIS DE SERVEI DEL 
SECTOR DE LA RESTAURACIÓ
Arran del decret de les noves mesures 
vigents des d’ahir, el sector de la res-
tauració s’ha vist forçat a una darrera 
adaptació del servei de cara al públic 
per als pròxims dies. 

Els àpats dels dies assenyalats 
(24, 25, 26 i 31 de desembre i l’1, 5 i 6 
de gener) en restaurants, el nombre de 
persones per taula o agrupacions de 
taules pot incrementar-se a sis perso-

nes, llevat que siguin convivents (ales-
hores, el nombre de comensals pot ser 
més gran), amb la mateixa limitació que 
aquestes persones pertanyin a dues 
bombolles de convivència com a màxim. 

Els horaris d’obertura al públic han 
canviat recentment. Des d’ahir que els 
restaurants només poden servir esmor-
zars de 7:30 a 9:30 hores, i dinars de 13 
a 15:30 hores. Més enllà dels dies festius 
marcats en el calendari, les taules han de 
ser de 4 persones com a màxim, o de 6 si 

La il·lusió per viure la tradició d’aquestes festes és igual de viva en la mirada dels infants. Gràcies a ells, la Covid no aturarà la màgia de Nadal. > J. Serra 

ments a les segones residències, hotels o 
cases de turisme rural, sigui a la comar-
ca que sigui, sempre que es mantingui 
la integritat de l’esmentada bombolla.

D’altra banda, tot i que el confina-
ment nocturn segueix vigent de les 22 
hores a les 6 hores, el Govern català ha 
flexibilitzat la restricció per a la Nit de 
Nadal i Cap d’Any, quan el toc de queda 
es dilata fins a la 1 hores. Pel que fa a 
la Nit de Reis, el confinament nocturn 
s’endarrereix fins a les 23 hores.

‘Bombolla
de Nadal’
Les trobades 
per celebrar les 
festes es limiten 
a un màxim de 10 
persones i dos 
grups estables de 
convivència
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són del mateix grup estable. 
Així doncs, els serveis de sala en ho-

rari nocturn queda restringit al menjar 
per emportar. Les comandes poden reco-
llir-se de les 19 a les 22 hores, i si és servei 
a domicili, s’autoritza fins a les 23 hores.

IMPLICACIONS EMOCIONALS 
ASSOCIADES A NADAL
Tot i que per algunes persones, el dia 
de Nadal, el de Reis o de Cap d’Any no 
deixen de ser tres dies més en el calen-
dari habitual de cada any, per moltes 
altres persones les festes de Nadal són 
sinònim de retrobades, mostres d’afec-
te, contacte i moments per compartir. 
Aquest any, però, la situació epidemi-
ològica obliga a un canvi de plans i el 
com ens afrontem a aquesta nova si-
tuació afectarà de manera directa al 
nostre l’estat emocional durant aques-
tes festes.

Esther Esmeralda i Sònia Pitarch, 
psicòlogues del Centre Psicològic Cal-
des, expliquen que ens podem trobar 
amb dos tipus generals de persones: 
“Aquelles que pensen que les mesu-
res sanitàries que ens imposen les 
autoritats responsables són un gra 
massa i es resisteixen a fer quelcom 
diferent, i les que realment estan te-
nint molta por a l’actual situació de 
pandèmia”. Les dues opcions són ma-
neres diferents d’afrontar la situació “i 
cap d’aquestes és massa adaptativa” 
expliquen les psicòlogues de Caldes. En 
el primer cas, no es tindrà en compte 
la perillositat del contagi i s’activarà 
la “ruleta russa de la Covid-19”, i en 
el segon cas, “es poden viure les fes-
tes amb força tristesa i enyorança”. 

Sense dubte, aquest Nadal serà 
difícil d’oblidar, però per tal de viure’l 
el millor possible cal “intentar ser 
flexibles i recordar que els canvis 
són reptes que posen a l’abast grans 
oportunitats per millorar”.

CATALUNYA, EL PAÍS PER
DESCOBRIR AQUEST NADAL

Moltes persones aprofiten les festes 
del període de Nadal per fer una es-
capada i visitar algun país d’Europa, 
però aquest any les opcions es limiten 
a recórrer el territori català: “Aquest 
any es mourà tot per Catalunya, i 
es farà en cases rurals a la munta-
nya o en hotels petits, durant qua-
tre dies”, apunta Maite Marin d’Aquae 
Calidae Viatges. De moment, Marin 
es manté a l’expectativa que les me-
sures actuals es mantinguin i no hi 
hagi cap canvi d’última hora en matè-
ria de restriccions de mobilitat, ja que 
es preveu una nova revisió de les me-
sures el pròxim 28 de desembre. De 
ser així, “les reserves que s’han fet 
per aquests dies s’hauran de tornar 
a cancel·lar”, diu amb desànim. I és 
que l’esclat de la pandèmia ha signi-
ficat un revés important al sector de 
les agències de viatges, l’hostaleria i 
les companyies aèries, l’activitat dels 
quals depèn sempre de les mesures es-
tablertes a cada moment i per a cada 
país. “La nostra venda d’aquest any 
és molt pobre, un desastre. Ens hem 
passat la meitat de l’any cancel·lant 
totes les temporades, i això signifi-
ca que primer tens la feina de fer les 
reserves, i després de cancel·lar-les 
totes”, segueix explicant Marin. 
Les circumstàncies tan canviants no 
són gens favorables a planificar unes 
vacances, i “la gent no s’atreveix a re-
servar per por que al cap de dos dies 
els facin tornar, o que ens tanquin 
abans de marxar i no els tornin els di-
ners”, segueix Marin. A més d’aquesta 
permanent incertesa, s’afegeix el cost 
addicional, tan elevat, que té ara ma-
teix viatjar, a diferència d’altres anys: 
“Només que una família vulgui viat-
jar, si els demanen una PCR ja són 
120€ d’anada i 120€ de tornada per a 
cada membre. En total, 800 € que et 
gastes de més per viatjar ara, a dife-
rència d’altres anys. Al final, decidei-
xen no viatjar i fer-ho més endavant”, 
acaba Marin. 

L’augment de la interacció social durant el període de Nadal 
implicarà una major exposició al contagi arreu de Catalunya 

Salut preveu un increment 
d’ingressos els pròxims dies 

COVID-19 | SITUACIÓ EPIDEMIOLÒGICA

Tot i que les xifres territorials en el Baix Vallès 
amb relació a la Covid19 han anat en clara da-
vallada durant el darrer mes, el Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya alerta 
d’un possible augment dels ingressos hospita-
laris durant el període nadalenc i una tercera 
onada de contagis al gener. 
En la darrera actualització del dia 16 de desem-
bre, la situació epidemiològica es mantenia es-
table respecte la setmana anterior amb una 
lleugera davallada a la zona del Vallès. Aques-
ta tendència a la baixa d’aleshores es va mate-
rialitzar en els hospitals de referència de la vila 
termal, com a l’Hospital de Mollet, quan l’11 de 
desembre només comptava amb 18 persones in-
gressades amb Covid, en comparació amb els 
60 ingressos existents en les mateixes dates el 
mes anterior. 
Malgrat la positivitat d’aquestes dades, els indi-
cadors tornen a anar a l’alça i el model preventiu 
del Departament de Salut preveu un nou aug-
ment dels ingressos de cara a Nadal i una ter-
cera onada el pròxim mes de gener. 
Ara com ara, el risc de rebrot a Caldes segueix 
sent molt alt (288.18 punts). També al Vallès Ori-
ental (227.82 punts) i a la resta de Catalunya 
(354 punts).

LES ESCOLES REPRENDRAN EL NOU 
TRIMESTRE EL DIA 11 DE GENER
El curs escolar després de les vacances de Nadal 
es reprendrà el dilluns 11 de gener i no pas el di-
vendres 8, com s’havia previst inicialment. Així 
ho va confirmar la setmana passada el Depar-
tament d’Educació de la Generalitat de Catalu-
nya, cedint als infants fins a tres dies més per 
estar-se a casa, seguint les indicacions de Salut, 
qui recomana més dies de distància entre les 
festes familiars i la tornada a l’escola. 
La nova mesura d’Educació pretén assegurar 
una tornada segura a les aules després d’uns 
dies en què probablement haurà augmentat la 
interacció social. 
Al llarg d’aquest primer trimestre, les escoles 
de Caldes han patit confinaments controlats de 
certs grups estables, però totes elles han seguit 
amb la formació presencial sense grans entre-
bancs. Jaume Balart, director de l’INS Manolo 

Hugué, reconeix que no donava masses espe-
rances al pla d’obertura de setembre: “Pensa-
va que a poques setmanes de l’inici de curs 
hauríem de confinar-nos de nou i les clas-
ses es tornarien a buidar”, explica Balart. 
Però un trimestre més tard, el balanç no pot 
ser més positiu: “És un orgull poder dir que 
tenim un alumnat exemplar i responsable, i 
que hem comptat amb la complicitat de les 
famílies des d’un inici”. Balart també reconeix 
“la feina encomiable” de la referent Covid del 
centre, de qui han rebut tot el suport i compro-
mís, així com l’estreta col·laboració amb la re-
gidoria d’Educació de l’Ajuntament de Caldes. 
Lluny, però, de creure haver vençut la batalla, 
Balart posa l’accent en el comportament dels 
pròxims dies, i les seves conseqüències quan es 
reprengui el curs: “La lluita sanitària es pre-
veu igual de llarga durant el segon trimestre. 
Es per això que demanem a tota la comunitat 
educativa que durant el període de vacances 
de Nadal extremin les precaucions”. 
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Aquestes festes venen ben carre-
gades amb més de quaranta pre-
mis amb la nova campanya ‘Rasca 
i Guanya de Nadal’, organitzada per 
l’UCIC. Fins a 115 comerços locals, 
adherits a l’associació, participen 
en la campanya que enguany s’ha 
hagut de reajustar a les circums-
tàncies actuals, les quals han impe-
dit el tradicional trenet de Nadal i 
els tallers infantils. 
Tot i els imprevistos i el poc temps 
per preparar la nova campanya, 
l’UCIC no desisteix i convida a la ciu-
tadania a apostar pel comerç local 
aquest Nadal: “A cada compra re-
alitzada a les botigues UCIC o Cal-
des Centre Comercial, es lliura una 
targeta del Rasca i Guanya (fins a 
exhaurir existències), i els premi-
ats podran recollir el seu premi a 
la botiga que els hagi tocat el dia 30 
de desembre” explica Eli Bermudez, 
dinamitzadora de l’UCIC. 

La campanya de Nadal d’aquest any està molt marcada per la situació 
actual i el comerç és un dels grans perjudicats. En l’intent de salvar la 
campanya, alguns comerços del casc antic de la vila han engegat una 
nova proposta per dinamitzar i promoure les compres al barri, que 
va consistir en realitzar un arbre dels desitjos. Un cop s’efectuava la 
compra en els establiments participants es feia l’entrega d’un targe-
tó on s’hi podia escriure un desitg pel 2021, i entre tots els desitjos es 
va realitzar un sorteig de 6 xecs regal de 10€, per un únic guanyador, 
per gastar en els comerços adherits (Magari, Carme- Tes, cafès, xo-
colates, Festuk Cafè, Fusta amb cor, Pilates l’Estudi i Sabateria Ka-
mina). La guanyadora es va saber el dissabte 19 i va ser Eva Cuello.

COmERÇ | CAMPANYA DE NADAL

CASC ANTIC | SORTEIG DE XECS REGAL 

L’UCIC engega el ‘Rasca i guanya de Nadal’

Nova iniciativa del comerç del casc antic

Aquesta és la nova iniciativa, molt 
ben rebuda pels comerços adherits, 
que l’associació del comerç calderí 
ha posat en marxa, des del passat 17 
de desembre, amb l’objectiu de pro-
mocionar el comerç de proximitat: 
“Estem a l’expectativa d’una cam-
panya de Nadal excepcional, però 
esperem que hi hagi bones vendes 
i que la població aposti pel petit co-
merç i així, entre tots, preservar el 
teixit comercial del nostre munici-
pi” explica Xavi Abel, president de 
l’UCIC. Segons Abel, l’estat de salut 
del comerç calderí “és greu i difícil”, 
després de 10 mesos en què s’ha patit 
molt i “les ajudes rebudes pels dife-
rents governs són insuficients”, se-
gueix dient. Per aquest motiu, aques-
ta campanya de Nadal és vital: “Cal 
que salvem el teixit comercial per-
què aquest és imprescindible per 
la supervivència del nostre poble” 
conclou el president de l’associació. 

Comerciants membres de l’UCIC amb 
els cartells de la campanya. > CeDIDa 

L’Amaranta Fontcuberta torna 
aquesta setmana a Caldes després 
de viure a Suïssa durant 7 anys. Va 
anar-hi per estudiar un Màster i s’hi 
va quedar per cursar el doctorat en 
Biologia. Un mes després de defen-
sar la tesi, torna a casa amb la seva 
parella per quedar-s’hi una llarga 
temporada, tot i que no descarta la 
idea de recuperar la vida que deixa 
al nord d’Europa en un futur pròxim. 

Com ha estat l’enrenou de planifi-
car el viatge de tornada?
Fa un mes que vam pensar que pot-
ser no podríem venir. Vam haver de 
canviar els plans i fer-nos a la idea 
que ens hauríem de quedar aquí, per-
què les coses no pintaven massa bé. 
De fet, tot i que ja hem preparat el 
retorn i tenim un pis a Caldes, hi ha 
moltes incògnites perquè les fron-
teres estan tancades, hem de por-
tar formularis, etc... Però tinc mol-
tes ganes d’estar amb la família, més 
ara que venen festes i ser a temps de 
poder estar tots junts. 

Compteu amb les restriccions 
de mobilitat?
Tenim previst viatjar en cotxe. A 
França, per exemple, no es té el dret 
de viatjar entre regions. Aleshores 
has de portar un formulari que diu 
que viatges per una de les excepcions 
possibles, però l’excepció de trànsit 
no hi és en aquesta llista! Pel que ens 
han dit, des de Catalunya han contac-
tat amb el consolat francès i aquest 
recomana que afegim a la llista una 
casella extra amb la condició de 

Amaranta Fontcuberta: “Tot i tenir el retorn 
preparat, hi ha moltes incògnites a l’aire”

Amaranta Fontcuberta, a Suïssa, on hi ha viscut els últims 7 anys. > CeDIDa 

ENTREVISTA | LA TORNADA A CASA PER NADAL 

La calderina té previst tornar a casa i passar el Nadal amb la família, després de 7 anys vivint a Suïssa 

‘trànsit’... Això demostra fins a quin 
punt és d’improvisat tot plegat. Es-
perem no tenir problemes, tampoc a 
la frontera amb Catalunya! Per acce-
dir a aquesta, ens han recomanat que 
marquem la casella “retorn al domi-
cili familiar”, tot i que la raó “tornar 
a veure a la família” no és una justi-
ficació autoritzada. 

Des de quan no veus a la família?
Vaig decidir venir al juliol i m’hi vaig 
estar dues setmanes. Malgrat la in-
certesa, perquè a Espanya tornaven 
a pujar els casos de contagi, vaig 
pensar que si no hi anava ara, pot-
ser arran de la segona onada no po-
dria venir. Aleshores vaig agafar un 
cotxe per venir a Caldes, i després, 

en tornar a Suïssa, vaig haver de fer 
la quarantena de 15 dies. En aquell 
moment, a Suïssa no hi havia massa 
casos, però tot just començaven a 
pujar els contagis. 

I et vas trobar la realitat que espe-
raves, una vegada a Caldes?
No! Em vaig sorprendre força. És 
curiós perquè des d’aquí sembla-
va que viatjant a Espanya anessis 
a una zona de guerra, on hi havia 
molts casos de contagi. En arribar, 
em vaig adonar que la gent estava 
més tranquil·la del que havia imagi-
nat! Quan llegeixes les notícies i co-
neixes les xifres penses que la gent 
havia d’estar molt espantada, i t’ado-
nes que la vida continua. 
 
Com vau viure l’esclat de la pandè-
mia, a Suïssa?
Aquí vam tenir molta sort perquè 
va haver-hi menys casos que a Es-
panya. Vam fer una mena de semi-
confinament, molt més flexible. Els 
bars, restaurants i botigues estaven 
tancades, però podíem sortir al car-
rer tant com volíem, ens podíem re-
unir a l’exterior amb un màxim de 5 
persones, mantenint la distància de 
seguretat,... Més aviat, patíem per la 
família i amics d’Espanya, pensant 
que devia ser molt dur estar tancat 
a casa, amb la incertesa de no saber 
si tornaríem a veure’ls pròximament.

Ara mateix, la situació epidemio-
lògica a Suïssa no és massa favo-
rable. De fet, el Govern del país diu 
viure “una situació preocupant” 

amb una segona onada que creix 
des de l’octubre... 
Sí! De fet, durant aquesta segona 
onada, en concepte d’incidència, 
Suïssa ha estat un dels pitjors paï-
sos d’Europa. Fa unes setmanes que 
a la regió on visc, el cantó de Vaud, 
és una de les regions més afectades. 

I com ha afrontat aquesta nova 
situació la població de Suïssa? 
Aquí s’ha viscut amb la idea que no 
ens podia afectar massa, que ens en 
salvaríem. Com la primera onada 
havia anat tan bé, la població ha vis-
cut força tranquil·la, però és evident 
que aquesta vegada, la situació ha 
estavellat completament. De fet, ara 
em sap greu anar a Catalunya per 
no contagiar a ningú! Intentaré fer 
una quarantena o mantenir molt bé 
les distàncies, perquè ara hi ha més 
risc que porti jo el virus des d’aquí. 

Com valores les diferències en les 
mesures de seguretat establertes 
pels governs de Suïssa i Espanya?
Durant la primera onada em sobtava 
molt la diferència d’estratègies entre 
ambdós països. A Espanya s’era molt 
estricte, amb una estratègia molt au-
toritària, i en canvi aquí eren tot re-
comanacions i molt poques prohi-
bicions. I tot i que les mesures eren 
molt laxes, la gent les complia, com 
a mínim durant la primera onada. 
No obstant això, en aquesta segona 
onada s’ha seguit la mateixa estra-
tègia d’autoresponsabilització de la 
població, i crec que ara la gent està 
sent més desobedient.
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Jaume Mauri, regidor d’Espais Públics i Mobilitat, presentant el projecte.>  aJ. CaLDeS 

El Servei Català de la Salut ha con-
cedit a la Fundació Sociosanità-
ria Santa Susanna una nova plan-
ta sociosanitària, la qual va entrar 
en funcionament el passat 3 de de-
sembre. Els 24 llits s’ubiquen a la 
planta 10  de l’edifici del carrer Font 
i Boet número 16, ocupant l’espai de 
residència que la Fundació d’Acolli-
da Santa Susanna va tancar el pas-
sat mes de juliol a causa de la crisi 
provocada per la pandèmia.
Amb aquesta darrera ampliació, la 
Fundació Sociosanitària Santa Su-
sanna ha generat 18 nous llocs de 

Nova planta a la Fundació 
Sociosanitària Santa Susanna

La nova planta ubicada en el 10è pis amplia la cobertura de servei per atendre la població de la comarca. > CeDIDa 

treball, fent créixer la plantilla de 
98 professionals i disposant actual-
ment de 99 places d’atenció sociosa-
nitària que permetran atendre uns 
200 vallesans més a l’any. 
“Els serveis d’internament soci-
osanitaris formen part del siste-
ma català de salut i la pandèmia 
del Covid-19 n’ha evidenciat la 
seva necessitat” explica la institu-
ció sociosanitària de Caldes. L’ac-
cés a aquests recursos es realitza 
prèvia derivació dels recursos de 
salut de la comarca (atenció primà-
ria, PADES o hospitals). “L’existèn-

cia d’aquests recursos a Caldes de 
Montbui beneficia a la seva pobla-
ció” segueixen des de la Fundació. 
La Fundació Sociosanitària Santa 
Susanna ofereix aquests recursos 
des de l’any 1992 i el 2019 es van 
atendre 352 persones al recurs de 
convalescència, 158 a la llarga esta-
da, 75 a cures pal·liatives i 46 a es-
tades privades. Altres serveis de la 
Fundació Sociosanitària Santa Su-
sanna són: l’Hospital de dia, PADES, 
els serveis diürns, estades privades, 
rehabilitació, consultes externes i 
l’atenció al dol i a les pèrdues.

SALUT | AMPLIACIÓ DE SERvEI

La Fundació de Caldes disposa de 24 noves places sociosanitàries 
concertades pel Servei Català de la Salut i passa a tenir 99 llits

Les tasques de manteniment van començar la setmana passada 

ESPAIS PÚBLICS | RIERA DE CALDES 

S’inicien treballs de neteja a la riera

L’Ajuntament de Caldes i l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) han es-
tablert un acord per iniciar treballs 
de manteniment i neteja de la riera, 
més concretament en el tram com-
près entre el Molí de l’Esclop i l’ai-
guabarreig entre la riera i el torrent 
del Remei. 
Les tasques que si duran a terme se 
centren en la retirada de residus, ne-
teja i retirada de canyes, retirada de 
troncs i arbres morts del lateral del 
Parc de Can Rius, i la desbrossa de 
trams de la riera i sembra de llavors 
d’espècies autòctones.
La durada estimada dels treballs, 
que van començar la setmana pas-
sada, s’estimen inferiors a 1 mes, tot 
i que es poden allargar per causa de 
les condicions meteorològiques. 

FUNDACIÓ SANTA SUSANNA | SERvEIS FUNERARIS

Representants de la Fundació en la presentació del projecte. > CeDIDa  

La vila comptarà amb un 
nou tanatori l’any  2021

La Fundació Santa Susanna iniciarà l’any 2021 el projecte de construc-
ció del nou tanatori a Caldes de Montbui per donar servei a la pobla-
ció calderina “en un espai més ampli i funcional”, diu la Fundació. 
El nou edifici s’ubicarà al Jardí de la Fundació, un terreny adjacent a 
l’aparcament Centre – El Sindicat i molt proper a l’espai de les sales 
de vetlla actuals.
La ubicació del tanatori és fruit de la voluntat de la Fundació de man-
tenir aquest servei al centre del poble, “afavorint la mobilitat a peu 
i facilitant la continuïtat de la tradició d’anar a la Parròquia”, se-
gueixen explicant des de la institució calderina.
Pel disseny del projecte, es durà a terme un concurs d’idees que ja s’ha 
proposat als i les arquitectes de Caldes de Montbui. Amb aquesta inicia-
tiva es vol reafirmar el valor de proximitat dels Serveis Funeraris Santa 
Susanna, i alhora donar dignitat a un edifici especial al nucli de Caldes.

SERVEIS FUNERARIS DES DEL 1953
La Fundació Santa Susanna és l’única institució no lucrativa que 
presta serveis funeraris a Catalunya. L’any 1953 la Fundació ja pres-
tava serveis funeraris i el 2016 van reprendre aquesta activitat amb 
la voluntat de seguir acompanyant i ajudant a prendre decisions en 
els moments difícils. El 2017 va rebre el segon premi de la categoria 
“transformació social” dels “Premis La Confederació” per la singu-
laritat del projecte i els valors del servei. I l’any 2019 es van atendre 
188 famílies als Serveis Funeraris Santa Susanna.

Agents dels Mossos d’Esquadra de la comissaria de Caldes de Mont-
bui van detenir, dimecres passat al matí, un home de 56 anys, veí de 
Sabadell, com a presumpte autor d’un delicte de danys. A les 08:51 
hores del 16 de desembre, el conductor va trencar la barrera del pàr-
quing de la comissaria local i va estacionar el vehicle en una de les 
places habilitades en l’aparcament.
El conductor mostrava un discurs poc coherent, segons va informar 
el cos dels Mossos d’Esquadra. No van produir-se danys personals, 
únicament va quedar malmesa la tanca d’accés a la zona d’estacio-
nament. El detingut, que va donar negatiu a la prova d’alcoholèmia i 
no té antecedents, va passar a disposició judicial del jutge d’instruc-
ció en funcions de guàrdia de Granollers. 

ACTES VANDÀLICS A ESCOLES MUNICIPALS
Agents de la Policia Local investiguen l’autoria dels actes vandàlics 
ocorreguts el cap de setmana passat a dues escoles municipals. Els 
fets han ocasionat desperfectes al pati de l’Escola El Farell i pinta-
des a l’Escola El Calderí (i a tres vehicles de la via pública). L’Ajun-
tament ha informat que assumeix la reparació dels desperfectes als 
centres educatius, mentre la Policia continua amb la investigació. 

SUCCESSOS | MOSSOS D’ESQUADRA

Detenen a un home per trencar la
barrera del pàrquing de la comissaria 
de la vila de Caldes de Montbui
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Cada any, Creu Roja Joventut duu 
a terme la campanya “Els seus 
drets en joc” del projecte La Jo-
guina Educativa a tot el territo-
ri català amb la finalitat de poder 
garantir joguines noves, no sexis-
tes, no bèl·liques i cooperatives 
als infants que es troben en una 
situació de vulnerabilitat. Aquest 
any, s’enfronten a una campanya 
“més complicada” de l’habitual, 
ja que “la conjuntura canviant de 
l’emergència sanitària fa que es 
redueixin les accions de dinamit-
zació i, d’altra banda, augmentin 
exponencialment les peticions de 
famílies amb menors a càrrec” 
explica Carles Martínez, presi-
dent de Creu Roja Caldes-Palau-
Sant Feliu. Per això, “demanem a 
la ciutadania que se sumi a una 
campanya màgica, tot i les difi-
cultats que ens planteja la situ-
ació actual. Aquest any, més que 
mai, hem d’intensificar els esfor-
ços per garantir que tots els in-
fants de Caldes gaudeixin del seu 
dret al joc”, segueix Martínez. 
Fins al 5 de gener 2021 es poden 
portar les joguines a la seu de Creu 
Roja i als comerços/entitats col-
laboradors habituals. 

Cap infant sense joguina aquest Nadal

Fins al 5 de gener es poden fer les donacions de joguines a la seu de Creu Roja per a la campanya d’enguany. > CeDIDa 

Més de quaranta veïns i veïnes del barri en la protesta de diumenge. > CeDIDa 

SOLIDARITAT | DONACIONS  

Creu roja engega la campanya de recollida de joguines en el marc de crisi social i econòmica

ELVALOR DE LA SOLIDARI-
TAT EN TEMPS DE CRISI
Després de 10 mesos de pandèmia, 
Creu Roja Caldes gestiona l’incre-
ment de les demandes d’ajuda per 
intentar donar suport a les famílies 
i persones que ja s’atenien i les que 
s’han vist afectades per la crisi de 
la Covid-19. Actualment, s’atenen 
una vuitantena de famílies al mes, 
quan abans de la pandèmia eren 
poc més de quaranta. 

“Som conscients que no podrem 
arribar a cobrir totes les neces-
sitats que puguin tenir les per-
sones vulnerables. De totes ma-
neres, intentem coordinar els 
recursos que tenim posant-los 
a disposició de les administraci-
ons locals per treballar de costat 
creant sinergies” declaren des de 
l’entitat. Creu Roja s’ha mantingut 
oberta al públic des del minut zero 
de la pandèmia, readaptant-se a la 

nova realitat per poder continuar 
estant al costat de les persones que 
ho han necessitat. En aquest con-
text d’urgència social, la solidaritat 
calderina ha ressonat amb força, 
ja que s’ha incrementat el nombre 
de socis; empreses calderines han 
fet importants donacions de pro-
ducte; també s’ha rebut donacions 
econòmiques de particulars, i s’han 
mobilitzat entitats per recaptar ali-
ments i cedir-los a Creu Roja.

SERVEIS SOCIALS | ANY 2020

Augmenten les 
sol·licituds d’ajuts 
socials i d’urgència 

Enguany, degut a la situació deri-
vada de la crisi sanitària, les pres-
tacions d’urgència social s’han 
vist incrementades davant l’aug-
ment del nombre de sol·licituds, 
incrementant la despesa  econò-
mica destinada a cobrir aques-
tes necessitats fins al moment 
en 143.397,86€. Així ho ha anun-
ciat l’Ajuntament de Caldes, qui 
també ha gestionat la concessió 
de beques escolars, que aquest 
curs 2019/2020 s’han traduït en 
un import de 56.734,06€. En con-
junt, tant el nombre d’ajuts com 
l’import destinat, ha tingut un in-
crement i “s’observa una clara 
tendència a l’alça” explica el con-
sistori calderí. 
Pel que fa a les sol·licituds destina-
des a l’ajuda alimentària, enguany  
s’han vist incrementades i s’ha 
destinat 77.075,15 €, respecte als  
38.098,61 € de l’any passat. En ma-
tèria d’habitatge, l’import d’aquest 
2020 és de 19.671,93€, respecte als 
12.023,94€ del 2019. Finalment, els 
ajuts destinats a donar resposta a 
les situacions de Pobresa Energèti-
ca, concepte que també s’ha incre-
mentat, ha passat dels 10.153,02€ 
del 2019 als 15.806,97 d’aquest any.

HABITATGE SOCIAL | CONCENTRACIÓ CIUTADANA 

veïns de La Bolera demanen ser escoltats
Més de quaranta veïns i veïnes del 
barri de La Bolera van manifestar-se 
diumenge passat amb la pancarta: 
‘Parlem? Habitatge social per a joves, 
Sí! Aquest no és el millor lloc!’. L’acte 
significa la resposta de part del veï-
natge al projecte de construcció d’un 
edifici d’habitatge social per a joves 
que ha emprès l’Ajuntament, pendent 
d’ubicar-se al barri. Francesc Cerdà, 
president i portaveu de l’Associació 

de Veïns i Veïnes de La Bolera, expli-
cava que “l’únic que volem és par-
lar amb l’Ajuntament perquè cre-
iem que no és el millor lloc pel tipus 
d’habitatge que es vol construir”. 
Cerdà explicava que en cap moment 
es rebutja el projecte d’habitatge so-
cial ni a la població a qui va destinat. 
Ben al contrari, “creiem que és molt 
necessari, i fins i tot el volem al nos-
tre barri, però hem plantejat al 

consistori altres alternatives que 
no són escoltades”. Els veïns pro-
posen altres localitzacions al carrer 
de Buenos Aires, en edificacions que 
cal rehabilitar i on té cabuda l’edifica-
ció multihabitatge. En la zona enjar-
dinada establerta en el projecte, en 
canvi, “ha fet falta modificar la nor-
mativa per poder edificar més de 
dues plantes, atenent que es trac-
ta d’una zona residencial”.

Anuncia’t!
Més de 3.000 lectors 

veuran aquest anunci.

 t · 93 707 00 97 | hola@calderi.cat
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apropen les fes-
tes en un con-
text excepcional, 
especialment 
marcat per la 

crisi sanitària i econòmica de la 
covid-19, que afecta de diverses for-
mes els vilatans i vilatanes de Cal-
des. Si bé cal fer algunes conside-
racions tenint en compte aquestes 
circumstàncies, la situació d’excep-
cionalitat ens serveix també per re-
flexionar entorn a certs hàbits que 
hauríem de procurar instaurar en 
la nostra quotidianitat, inclús un 
cop acabi la pandèmia.
En aquest cas, és molt clar el paper 
imprescindible que tenim en la 
reactivació de l’economia local, a 
través de gestos com el suport al 
petit comerç del nostre municipi. 
Any rere any hem repetit en època 
de festes, quan hi ha un increment 
del consum fruit també de les 
necessitats, sovint irreals, que el 
sistema capitalista pretén generar, 
que aquest consum ha de ser 
responsable i de proximitat.
Comprar als comerços del poble és 
garantia de proximitat, de qualitat, 
de confiança, de treball professional, 
d’atenció personalitzada i de 
repartiment de la riquesa pel 
territori. És hora que deixem 
d’abocar sempre els nostres diners 
a les mateixes butxaques, que són 
poques i que promouen models 
d’explotació arreu del món. Aquesta 
idea, que el context de pandèmia 
ha reforçat, ha d’arrelar i seguir 
vigent quan es torni a la suposada 
normalitat de què tant es parla.
Tots els calderins i calderines 
tenim l’oportunitat de garantir el 
futur dels comerços dels nostres 
veïns i veïnes, però la situació 
actual requereix també que 
s’assumeixin responsabilitats 
des del nostre consistori. Cal que 
l’Ajuntament tingui un paper actiu 
en la promoció del comerç local; 
tanmateix, aquest impuls no ha 
de respondre a propostes que 
vinguin dels despatxos sinó a les 
necessitats, inquietuds i projectes 
de les persones que treballen en 
aquests comerços i que pateixen, 
ara més que mai, els efectes de la 
crisi econòmica que la pandèmia ha 
desencadenat.
El comerç local és vida i, com tants 
altres àmbits que cal reforçar 
perquè els calderins i calderines 
visquin al seu poble amb dignitat, 
és una prioritat per davant de la 
política del totxo. Nosaltres ho 
tenim clar: apostem per la vida.

CUP - Caldes

S’
Aquestes festes i 
tot l’any, comerç 
local

ls Serveis Socials 
són un dels pilars 
bàsics de la societat 
del benestar perquè 
ajuden a garantir la 

qualitat de vida de les persones co-
brint les necessitats bàsiques, man-
tenint l’autonomia i promovent el 
desenvolupament de les capacitats 
personals, en un marc de respec-
te per la dignitat de les persones. 
Els Serveis Socials Bàsics són el 
primer nivell del sistema públic i 
s’adrecen especialment a aquelles 
persones, famílies i grups, empa-
dronats a Caldes, que es troben en 
situació d’especial necessitat. 
Enguany, a causa de la situació 
derivada de la crisi sanitària, les 
sol·licituds i les  prestacions d’ur-
gència social s’han vist incremen-
tades en 143.397,86€ (dades de ge-
ner-novembre 2020). En aquest 
import s’hi afegeixen les beques 
escolars del curs 2019/2020 amb 
56.734,06€. S’ha requerit la crea-
ció d’un ajut específic per a les fa-
mílies més afectades per la Covid-
19 i en el cas de les persones grans 
usuàries del Servei d’Atenció al Do-
micili s’ha hagut de destinar una 
línia específica amb una aportació 
de 9.986,51€.
Les prestacions destinades a l’aju-
da alimentària (Rebost Solidari 
d’Aliments o targetes moneder o 
àpats d’urgència social) s’han vist 
incrementades fins a  77.075,15 €, 
respecte dels 38.098,61€ de l’any 
passat. Pel que fa a Habitatge (llo-
guers, allotjament alternatiu en 
cas de pèrdua d’habitatge) s’ha 
ajudat a 24 famílies per un import 
de 19.671,93€. Els ajuts per Pobre-
sa Energètica han crescut dels 
10.153,02€ del 2019 als 15.806,97€ 
d’aquest any.
La resta d’ajuts d’urgència social 
s’han destintat principalment a co-
brir les necessitats bàsiques dels 
infants en situacions de risc so-
cial i/o risc d’exclusió social amb 
una despesa de 18.852,98€. Des 
del govern municipal hem desti-
nat 56.734,06€ per atendre les 332 
sol·licituds aprovades de beques 
per material i llibres, escoles bres-
sol i cursos al Taller d’Art i l’Escola 
de Música. Els ajuts escolars con-
cedits pugen 202.551€ i els ajuts 
d’urgència social atorgats són de 
143.398€. 
Així doncs, les ajudes socials tor-
nen a ser els eixos bàsics del pres-
supost municipal d’Esquerra Repu-
blicana tot augmentant les partides 
en l’atenció social, el fons local con-
tra l’exclusió social i els convenis 
amb les entitats socials locals.

020 ha estat 
inesperat. Un any 
en el qual ens ha 
tocat adaptar-nos, 
reinventar-nos i ser 

d’allò més creatius per superar cada 
nova situació que tocava afrontar. I 
on també hem patit, sentit soledat, 
i per desgràcia en molts casos, 
també dolor i pèrdua. Un any ple 
d’incerteses que per fi termina.
Des del PSC som conscients que 
2021 no serà tampoc un any fàcil. 
Creiem que tot i l’inici de les 
vacunacions contra la COVID19 
i les restriccions actuals, encara 
caldran mesos de fer una vida molt 
diferent de la que recordem com a 
“normal”. Per això defensem que cal 
fer un canvi de perspectiva a l’hora 
d’enfocar les nostres polítiques. 
Gran part d’allò que havíem 
proposat en programes electorals 
fa menys de dos anys ha quedat 
totalment desfasat per la situació 
a la qual ens ha portat aquesta 
crisi sanitària. I de la mateixa 
manera que ens hem adaptat al 
teletreball, a les reunions online, a 
dur mascareta i a no poder abraçar-
nos en retrobar-nos, ara cal adaptar 
les polítiques que necessitarà 
Caldes pels mesos i anys vinents. 
Sabem que aquesta crisi sanitària 
ha vingut amb una forta crisi social i 
econòmica del braç i per això volem 
reivindicar la nostra voluntat de 
treballar per seguir fent de Caldes 
un poble per a tothom i on ningú 
quedi enrere. Volem ensortir-nos 
d’aquesta amb polítiques basades 
en la justícia social, feministes, 
ecologistes i sobretot, de proximitat. 
Per això defensarem des de 
l’Ajuntament propostes basades 
en les persones i fetes per persones 
com tu. Escoltant, debatent i 
treballant amb veïns i veïnes amb 
les teves mateixes preocupacions 
i inquietuds que tu per enfortir el 
nostre poble. Aquest 2021 volem 
estar més a prop teu (respectant 
les distàncies) i volem que et 
sumis a nosaltres a fer possible el 
Caldes que estimes. Agafem forces 
aquestes festes, que ve un 2021 ple 
de reptes!

n any més, estem 
a punt d’arribar 
a Nadal i a ningú 
se li escapa que, 
enguany, les fes-

tes nadalenques seran molt dife-
rents a les que hem viscut fins ara. 
La COVID-19 ho ha sacsejat tot, la 
situació és fràgil i es pot tornar a 
girar d’un dia per l’altre. Per això, 
cal que gaudim d’un Nadal segur, 
extremant totes les precaucions 
per evitar contagis i rebrots, la 
qual cosa suposa respectar les res-
triccions i mesures decretades així 
com estar amatents als canvis que 
es puguin anar produint.
Deixem enrere un any que ha estat 
difícil per a molts però malgrat els 
temps de pandèmia  que ens toca 
viure, cal que tots nosaltres si-
guem capaços de trobar en aques-
tes festes el valor de les petites 
coses que sovint no valorem. Les 
petites coses que, sense saber per 
què, fan que ens oblidem de tot allò 
que ens preocupa i que ens sentim 
molt millor. Són dies per recordar 
aquelles persones que hem esti-
mat i ens han deixat,és un temps 
on s’acostuma a respirar alegria: 
l’ambient ho facilita. Totes aques-
tes coses tenen un sentit que hem 
de saber trobar i viure’l amb  in-
tensitat perquè és el que ens omple
Tot i així, aprofitem per gaudir de 
les festes, per compartir moments 
i àpats, encara que siguin en grups 
més reduïts, i no oblidem la soli-
daritat amb les persones del nos-
tre voltant que estan soles o que 
passen per moments de dificultats, 
Per acabar, voldriem fer un re-
coneixement a tantes persones i 
associacions Calderines que de-
diquen part del seu temps als al-
tres, sobretot en aquest temps de 
Nadal, on procuren repartir som-
riures i ilusions

ERC Caldes de Montbui PSC Caldes de Montbui PPC Caldes de Montbui

E 2 U
Serveis socials, 
al servei de les 
persones

Un 2021 ple de 
reptes!

Bon Nadal i feliç 
2021

rribem a les festes 
de Nadal amb una 
situació epidemi-
ològica complica-
da. L’epidèmia del 

COVID no està ni molt menys con-
trolada ni aquí ni a Europa. Cal, una 
altra vegada, sacrificar el contacte 
social per protegir sobretot a la gent 
gran i a les persones amb una salut 
delicada. I aquesta demanda, en fes-
tes de Nadal, és d’extrema comple-
xitat. Demanem, un altre cop, res-
ponsabilitat i generositat a tothom 
per evitar una 3a onada en un mo-
ment on la sanitat i l’economia ja 
estan extremadament tensionades. 
Però els Reis Mags, aquest any, ar-
riben amb dues vacunes aprovades 
per la EMA (European Medicines 
Agency), per tal de posar punt i final 
a aquesta situació tan angoixant i 
que ha truncat tantes vides.
El dia 27 començarà la vacunació a 
casa nostra. És imprescindible que 
no dubteu en vacunar-vos quan se 
us ofereixi. En el moment que hi 
hagi un 60% de persones vacunades 
i/o immunitzades, la pandèmia es-
tarà arribant al seu final. Les vacu-
nes són segures. La comunitat cien-
tífica mundial s’ha volcat de forma 
massiva en aquest desafiament per 
aconseguir vacunes eficaces en un 
temps rècord. Però això no vol dir 
que no siguin segures. Aquests tipus 
de medicaments estan sotmesos als 
controls més estrictes que existei-
xen per registrar qualsevol tipus de 
producte que arriba a consum. 
El virus SARS-COV-2 està format 
4 proteïnes que generen la seva es-
tructura, 16 pel seu funcionament, 
més altres petits factors, totes elles 
imprescindibles perquè el virus 
sigui virulent. Les vacunes només 
contenen la informació d’una sola 
proteïna estructural del virus, la 
qual el nostre cos detecta com un 
agent estrany i crea anticossos con-
tra ella. Aquesta resposta del nos-
tre cos és suficient per protegir-nos 
si posteriorment ens infectem del 
virus real. Com amb la vacuna de 
la grip, és possible que sentim una 
mica de dolor al punt d’injecció o 
unes dècimes de febre (que dura 1 
o 2 dies) però ens protegirà del virus 
i podrem tornar a una vida normal 
en pocs mesos. Per tant, si us plau, 
vacuneu-vos.
Un altre tema és la catàstrofe econò-
mica que estem patint. Som un país 
pobre on no es pot garantir l’estat del 
benestar ni en una pandèmia. Ara és 
quan totes les administracions han 
d’endeutar-se fins on calgui ...

Junts x Cat - Caldes de Montbui

A
Torrons, vacunes 
i subvencions

>Podeu llegir l’article sencer
a www.calderi.cat
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Esculpint  història  
silenciada
> Quim Campistron

Existia des de feia centenars d’anys, 
renovant-se i potenciant-se al segle 
XV per perseguir i assassinar legal-
ment, entre altres, jueus i musul-
mans que per no perdre les seves 
possessions i treballs fingien la seva 
conversió a la fanàtica religió oficial 
de dictat únic. L’existència de grups 
cristians dissidents clandestins, al 
fer-se ben aviat amb literatura re-
formada, va ocasionar que la Inqui-
sició -de santa, res de res- els inclo-
gués en el seu llistat.
Els monjos del monestir de San Isi-
doro del Campo, a Santiponce, prop 
de Sevilla, van ser dels que van ad-
herir-se al moviment reformat; en-
trant-hi en contacte, sobretot, a tra-
vés de la perseguida traducció al 
castellà del Nou Testament feta per 
Peréz de Pineda, a més d’altra lite-
ratura reformada que secretament 
adquirien de Julián Hernández, més 
conegut per “Julianillo”, que la intro-
duia de contraban des de l’estranger 
disfressat de mosso de mules carre-
gades amb teles de qualitat apreci-
ada. Adonant-se que eren vigilats 
per la Inquisició, un grup de monjos 
varen fugir valent-se de falsos jubi-
leus, essent Casiodoro de Reina un 
d’ells. Els seus pares i germana ana-
ven amb ell, segurament per no ser 
víctimes dels danys colaterals de 
l’època, és a dir, per por a ser acu-

sats de no haver-lo denunciat al re-
pressor i assassí tribunal. 
Casiodoro de Reina va néixer cap el 
1520 a Montemolín, (Badajoz), tot i 
que aleshores aquesta població for-
mava part del “Regne de Sevilla”, 
una de les jurisdiccions territorials 
de la Corona de Castella. Mor el 15 
de març de 1594 al seu exili de Franc-
fort. Amb la seva família, va haver-se 
de moure per diverses ciutats euro-
pees, per tal de despistar als agents 
de la Inquisició. Per fer front al sos-
teniment familiar es dedicava a fer 
traduccions, comerciar amb sedes i 
venent llibres a les fires alemanyes; 
mentre la seva esposa feia treballs 
de costura. A Londres, sota l’empa-
ra de la reina Isabel I va exercir el 
pastorat d’una comunitat, integra-
da fonamentalment per exiliats his-
pans. També ho fou a Francfort, on, 
a més, va organitzar una obra soci-
al d’ajuda a immigrants que va tenir 
activitat durant dos cents anys. Els 
estudiosos de la seva figura i obra el 
cataloguen com un heterodox impe-
nitent, amant de la llibertat i defen-
sor del respecte que es deu a qui no 
pensi com els damés.
Però, sobretot, se’l coneix, -o millor 
dit, se’l comença a conèixer- perquè 
en el seu exili forçat va ser el primer 
en traduir la Bíblia sencera al caste-
llà, prenent com a font les llengües 
originals en què va ser escrita. Els 
12 anys en què s’hi va dedicar no 
van estar exempts de dificultats. Va 
poder veure la llum el 28 de setem-
bre de 1569 gràcies a l’ajut econòmic 
de coneguts reformadors de l’època, 

com el citat Pérez de Pineda i Mar-
cos Pérez, un ric comerciant sevillà 
judeoconvers, a més del Consell Mu-
nicipal de Basilea (Suïssa). En senyal 
de gratitud, el traductor en va rega-
lar un exemplar dedicat a la biblio-
teca de la Universitat de l’esmenta-
da ciutat suïssa. Se la coneix com la 
“Biblia del Oso” pel dibuix de la por-
tada, que probablement es tracta del 
logotip de l’impressor Samuel Bie-
ner. Se’n van fer 2.600 exemplars, 
que en 27 anys es van esgotar (tota 
una gesta per l’època). És considera-
da una de les obres mestres de la lite-
ratura espanyola, fins i tot pel tinyeta 
antiprotestant Menéndez y Pelayo, i 
sent punt de partida de posteriors 
adequacions lingüístiques que de la 
Bíblia s’han anat fent des d’aleshores.
El passat 29 d’octubre, a Santipon-
ce, prop del lloc on la Inquisició, al 
no poder fer-ho en viu el 1562 en el 
sanguinari acte de fe de Sevilla, el 
va cremar en efígie, es va inaugu-
rar el monument a Casiodoro de la 
Reina, obra de l’escultor Estanislao 
García. Si el rei Felip II aixequés el 
cap..... Renoi, quina mania en perse-
guir la Bíblia i als seus seguidors. Fins 
fa ben poc, ambdós, encara ho eren al 
sud d’Europa (Caldes no en fou una 
exccepció). Actualment hi ha molts 
països al món on encara és així. No 
ho entenc. La Bíblia, no només mostra 
Jesucrist com a motor, únic i suficient 
autor de la salvació eterna, -que ja és 
prou-; sino que, a més, tal i com asse-
gura l’apòstol Pau, la Paraula de Déu 
és útil per ensenyar, per redargüir, per 
corregir, i per instruir en la justícia. 

Anuncia’t!
 t · 93 707 00 97
hola@calderi.cat
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els dies 3, 4 i 5 de gener els reis Mags estaran a Can rius per saludar i recollir les cartes de tots els infants calderins

Ses majestats els Reis d’Orient 
s’instal·len al parc de Can Rius 

L’herald, el missatger dels Reis Mags d’Orient, anunciant la pròxima visita de Ses Majestats a la vila termal els dies 3, 4 i 5 de gener al Parc de Can Rius. > aJ. CaLDeS 

REIS mAGS | CAMPAMENT REIAL

causa de  la situa-
ció sanitària provo-
cada per la Covid-
19, la tradicional 
cavalcada de reis 

no és podrà dur a terme. Per evi-
tar les aglomeracions de gent als 
carrers de la vila, ses majestats 
han vist oportú modificar la seva 
tradicional cavalcada per mante-
nir les mesures de seguretat, per 
això, com a alternativa instal·laran 
un campament reial al Parc de Can 
Rius per assegurar que cap infant 
calderí es quedi sense fer l’entre-
ga de la seva carta. Dies enrere, el 
missatger dels Reis Mags d’Ori-
ent, l’herald, va acostar-se a Cal-
des per explicar com serà la visita 
d’aquest any de ses majestats els 
Reis Mags a la vila termal. L’he-
rald va llegir una carta adreçada 
als nens i nenes de Caldes on expli-
cava que “a causa de la situació 
excepcional causada per la pan-
dèmia de la Covid-19, enguany, 
per responsabilitat, no podrem 
fer la cavalcada.” També va apro-
fitar l’ocasió per felicitar a tots els 
infants calderins, ja que “han vis-
cut un any ple de normes, con-
finaments i restriccions i teniu 
motius per sentir-vos orgullo-
sos i orgulloses perquè us heu 
portat molt bé”. Des del consis-
tori s’ha treballat per fer possible 
una alternativa segura a l’arribada 
dels Reis Mags d’Orient a Caldes 
“hem dissenyat un projecte per-
què tots els nens i nenes de Cal-
des puguin veure als Reis i en-
tregar la seva carta” explicava la 
regidora de cultura, Laia Cuscó. El 
campament reial que estarà instal-
lat els dies 3, 4 i 5 de gener al parc 
de Can Rius, els nens i nenes viu-
ran un recorregut màgic i unidi-
reccional que s’iniciarà al pont i 
finalitzarà a la plaça Tanusstein. 
Per accedir al recinte ja es pot re-
servar l’entrada gratuïta, de forma 

A
mireia Clapers

telemàtica a www.caldescultura.
cat des del passat dia 16 de de-
sembre a les 10 h del matí. El Toc 
també oferirà un punt de suport 
per poder reservar l’entrada per a 
totes aquelles famílies que no dis-
posin de connexió per poder tra-
mitar la reserva. Del 16 al 30 de 
desembre les entrades estaran re-
servades per residents de Caldes 
de Montbui, a partir del 30 de de-
sembre s’obrirà la reserva a resi-
dents d’altres municipis. La visi-
ta a Melcior, Gaspar i Baltasar es 
farà en horari de 16 h a 20:30 h i 
tindrà una durada prevista de 30 
a 45 minuts aproximadament on 
es podrà fer l’entrega de la carta, 

compartir uns minuts amb el rei 
escollit, fer fotografies o saludar a 
Ses majestats. Cada entrada cor-
respon a un grup amb un màxim 
de 6 persones i dret a una visita a 
un dels reis. Així doncs, cada grup 
haurà d’indicar el nombre de per-
sones que l’integraran i a quin rei 
li voldran entregar la carta. Per 
tal que aquesta trobada sigui del 
tot segura, al llarg del recorre-
gut caldrà dur mascareta, mante-
nir la distància de seguretat i se-
guir les indicacions dels ajudants 
reials. Les cartes a ses majestats 
es podran donar en mà o també 
es poden enviar per e-mail a reis-
magscaldes@gmail.com. 

Segon trimestre del Taller d’ArtEs posposa la festa de Sant Antoni
El Taller d’Art ja té organitzats els cursos per al segon trimestre. El 
curs de fotografia començarà l’1 de febrer a càrrec de Genoveva Sans, 
el 2 de febrer s’iniciarà el curs d’aquarel·la creativa per part de la Rosa 
Permanyer -qui també impartirà el curs de gravat, que començarà el 25 
de gener-. Per últim, Núria Soley serà la professora del curs de joieria 
ceràmica que s’iniciarà el 13 de gener. El centre també ofereix la possi-
bilitat de regalar un curs trimestral per adults mitjançant un xec regal. 

La Facultat de Sant Antoni Abat ha fet oficial l’ajornament de la 
tradicional festa de Sant Antoni Abat a la vila. Enguany s’hauria 
d’haver celebrat el 17 de gener, però la situació sanitària actual, 
causada per la crisi del coronavirus, ha obligat a l’organització a 
prendre aquesta mesura. S’espera que durant l’any 2021 es pugui 
trobar una nova data per poder celebrar la festa ta com es co-
neix a la vila, sempre que l’evolució de la pandèmia ho permeti.

Gregori
el patge, 
recomana mans, 
mascareta, 
distància i fanalet

Entrada
gratuïta però amb 
reserva prèvia per 
visitar els Reis

Uns Pastorets diferents 

El Casino de Caldes ha comunicat recentment que 
davant la impossibilitat d’assajar Els Pastorets i amb 
la intenció que els nens puguin gaudir de la tradicional 
obra de Josep M. Folch i Torres, es presentaran Els 
Pastorets de forma virtual, amb la col·laboració del 
Grup Escènic Casino. El dia de Nadal a les 18:30 h. 
es visionaran els Pastorets, del Grup Escènic Casino, 
presentats per l’actor calderí Ferran Devesa a la sala 
petita. El dia de Sant Esteve, a les 12.00 h hi haurà ses-
sió matinal i a les 18:30 h sessió de tarda. Diumenge 
dia 27, a les 12:00 h. Es repetirà la sessió matinal dels 
Pastorets i a les 18:30 h la sessió de tarda. Aquestes 
sessions seran gratuïtes per als nens i per als adults 
socis el preu serà de 3 € i per als no socis de 5 €.
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La calderina Mª Àngels Boy és mestra i llicenciada en Pedagogia que 
ha exercit en diverses escoles a Caldes de Montbui, Sant Feliu de 
Codines i Castellterçol. Apassionada de la seva professió i del món 
dels infants i també de la lectura, especialment de la poesia. És una 
gran aficionada a la pintura i a l’escriptura.“Sóc mestra i pedago-
ga, m’agrada el món dels infants, llegir i escriure poesia. Ense-
nyem estimant, només des del cor es pot arribar als altres cors” 
es defineix l’autora.
‘Instants’, tal com diu el títol, és un llibre de poemes que fan referèn-
cia a instants viscuts plenament i intensament i que a través de la 
poesia ens fa compartir un cúmul de sensacions. El disseny i la pro-
ducció d’aquesta novetat editorial s’ha realitzat a la Bibliogràfica i 
també s’ha imprès a Caldes. Es pot adquirir a les llibreries Calvo Bo-
luda, Joc de Paraules i al Quiosc Premsa Arturo.

Enguany, l’aniversari de la Biblio-
teca Municipal de Caldes -el pas-
sat 13 de novembre- ha coincidit 
amb la incorporació de la nova di-
rectora, Marga Aragón. Tot i que 
les circumstàncies actuals arran 
de la pandèmia han impedit la cele-
bració de l’aniversari, l’equipament 
continua funcionant, i en aquests 
moments s’ofereix els serveis de 
préstec i retorn de documents, 
accés directe a les col·leccions, ús 
de les sales de lectura i estudi, i 
ús dels ordinadors d’Internet; tot 
complint amb les mesures de segu-
retat i higiene vigents i amb l’afo-
rament limitat al 50%.

TORNA ‘EL LLIBRETER REIAL’ 
La Biblioteca engega la 14a edi-
ció de la campanya “El Llibreter 
Reial” amb un format adaptat a 
les circumstàncies actuals, amb 
el propòsit de fomentar la lectu-
ra entre els infants i els més joves. 
Totes les persones que hi vulguin 
participar trobaran un seguit de ví-
deos amb recomanacions de llibres 

La Biblioteca manté i adapta els serveis 

La Biblioteca compleix 21 anys a Caldes i estrena nova directora. > aJ.CaLDeS 

El llibre de Boy ha estat editat per la Bibliogràfica, imprès a Caldes. > CeDIDa

per a diferents grups d’edat, d’en-
tre 0 i 13 anys, disponibles a  www.
llibreterreial.cat. Durant els dies 
21, 22, 23 de desembre i 4 de gener 
els infants que ho vulguin podran 
portar un desig escrit en papers 
de colors per penjar-lo a l’arbre de 
Nadal de l’equipament municipal. 

També durant tots aquests dies es-
tarà disponible la bústia per a la 
recollida de les cartes dirigides al 
Llibreter Reial amb les peticions 
lectores dels nens i nenes de Cal-
des. El dia 7 de gener es podran re-
collir els regals que els Reis Mags 
els hagin deixat a la  Biblioteca.

EQUIPAmENT mUNICIPAL | ACTIvITATS I SERvEIS LITERATURA | POEMES 

‘Instants’, el llibre de poemes de la 
mestra calderina, Maria Àngels Boy

Segueixen actius els serveis de préstec i retorn de documents, 
l’ús de les sales de lectura i estudi i l’ús dels ordinadors d’Internet

Amb el suport:
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a més de veure créixer el nombre de participants de la vila, l’edició 2021 tindrà un equip 100% de Caldes

Un Dakar amb accent calderí

Pere Barrios i Helena Tarruell amb el Toyota HDJ 80 amb el qual participaran al Dakar 2021 > a. SaN aNDrÉS

mOTOR | RAID

l Dakar és sempre un 
repte majúscul pels 
amants del món del 
motor. No tothom és 
capaç d’acabar la prova i 

molt menys de guanyar-la, però a Cal-
des en tenim d’aquestes dues classes, 
un privilegi que pocs indrets poden 
treure pit de tenir. En aquesta edició, 
a més, Caldes de Montbui tindrà un 
equip 100% local.

L’idil·li dels calderins amb el de-
sert africà -també amb el sud-ameri-
cà- és difícil d’explicar. Sembla com 
si l’especialització en un esport de 
motor anés per barris i en el nostre 
ens hagi tocat aquesta. Amb noms il-
lustríssims en la prova com el de Lucas 
Cruz o Rafa Tibau i no menys impor-
tants com el d’Eudald Noé, el Dakar 
s’ha convertit en el major desafiament 
que trobem en l’actualitat en el món 
del motor a Caldes.

“Hi ha una llarga llista de cal-
derins que han passat pel Dakar: el 
Quimet Sans, l’Herrero o el Pujol, a 
més de poder dir que les noves gene-
racions s’han interessat pel projecte, 
com els meus dos fills i la meva ne-
boda” explica el Rafa Tibau, una emi-
nència en la prova i a qui tothom fa re-
verència quan es parla de competir 
al desert. “Segur que ens deixaríem 
gent si féssim una llista. No sabem 
que té Caldes amb el Dakar, com tam-
poc se sap com d’altres localitats ho 
tenen amb altres modalitats, no hi 
ha explicació”.

El currículum en la prova africana 
ve de lluny, amb diferents participants 
en dècades anteriors o els famosos ca-
mions preparats pel Tibau Team que 
van deixar empremta en l’època d’or i 
de més romanticisme sobre la vora del 
Llac Rosa senegalès. En temps més re-
cents, les tres victòries de Lucas Cruz 
(2010, 2018, 2020) a la dreta de Carlos 
Sainz, han deixat el llistó més amunt 
que mai.

Pel 2021, la participació calderi-
na en la prova serà probablement la 
més alta de la història amb sis partici-
pants sobre la sorra del desert d’Arà-
bia Saudí, a banda de personal auxili-
ar que aporti l’equip de Buggy Masters 
Team de Noé. 

Cruz segueix al costat de Sainz, 

E
Albert San Andrés

en una nova aventura al desert sobre 
el buggy del X-Raid Mini JCW Team, 
on per tercer any buscaran la victòria 
per la marca. Com ja és tradició en la 
família Tibau, comandats pel patriarca, 
seran quatre els participants. El Rafa 
ho farà sobre el Man del Bahrain Raid 
Extrem, un dels camions d’assistència 
de ProDrive, mentre que el Pol dona-
rà assistència a la marca Polaris i el 
Rafa a Mini. 

D’altra banda, l’Helena Tarruell 
Tibau farà parella amb Pere Barrios en 
el que serà el primer equip 100% calde-
rí en la prova, ja que tant el cotxe -pre-
parat i millorat pel Tibau Team- com 
els pilots són de la vila. Un projecte que 
s’engloba en la nova categoria de clàs-
sics que debutarà aquest any, creada 
per a vehicles fins a l’any 2000 i que 
vol recuperar l’essència de l’aventura 

amb velles glòries de la prova. Una ca-
tegoria perfecta per a endinsar-se en el 
raid més dur del món i poder rememo-
rar les gestes d’anys enrere.

El cotxe escollit per l’aventura 
és un Toyota HDJ 80 de l’any 97, una 
bèstia de 4.200 cc, 24 vàlvules i 170 cv 
amb xassís reforçat i una preparació 
digna dels millors competidors de la 
prova. Tota una declaració d’intenci-
ons, que tot i la preparació, no rene-
ga d’elements com l’aire condicionat. 

Al volant, l’Helena Tarruell afron-
ta l’aventura amb les ganes del princi-
piant, tot i que el món de la competi-
ció no li és desconegut, ja que és pilot 
de regularitat en circuit, encara que 
pensa que “el desert és tot un repte” 
i posa en valor poder tenir l’experièn-
cia del Rafa molt a prop: “enguany 
farà el 30è Dakar, així que no hi ha 

res millor per no tenir cap mena de 
dubtes”. Per la seva banda, Barrios re-
marca que tot i ser debutants, “la re-
sistència física i psíquica la tenim 
bé els dos, ja que ens hem preparat 
molt bé”, un aspecte a tenir en comp-
te en raids d’aquesta mena, on el prin-
cipal objectiu “és acabar” com expli-
ca l’Helena. “Al Dakar has de fixar-te 
metes a curt termini. Has d’arribar 
a la jornada de descans i a partir 
d’aquí pensar a acabar i gaudir de 
l’experiència”.

“Hem de gaudir de tot. La pres-
sió del crono no ens ha de fer perdre 
de vista la resta, però potser ens ani-
mem i...” explica rient Barrios, que ex-
posa que “la idea és compartir-ho tot 
i conduirem una etapa cadascun”.

El juliol passat ja van practicar 
amb el Toyota a la Baja Aragón, per 
acoblar-se com a equip i perfeccio-
nar la navegació. L’equip a més porta 
una infraestructura digna dels millors, 
amb un camió d’assistència i motor-ho-
me, motiu pel qual no hauran de patir 
en excés les inclemències de la sorra 
saudita. A més, Tarruell confessa 
que “he estat des del primer dia ve-
ient com han preparat el cotxe, per 
aprendre mecànica” i no patir massa 
durant la travessa.

“És una categoria nova, que 
no sabem ben bé com anirà, ja que 
és regularitat dins de la sorra, una 
cosa que no acabo d’entendre com ho 
faran, però que és una gran idea per-
què la gent agafi experiència sense 
l’exigència brutal del Dakar normal 
i amb uns costos menors. Crec que és 
un gran encert” afirma Tibau.

A més, Recam Làser, principal pa-
trocinador de l’equip també aportarà el 
seu gra de sorra, o millor dit, la manera 
de treure els grans de sorra de sota de 
les rodes del cotxe, amb un utensili a 
mode d’extractor que ha ideat l’empre-
sa calderina i que, en cas de bon funci-
onament, pot significar tota una revo-
lució en el futur de la prova.

Amb sortida a Jeddah, població 
a només 89 km de la ciutat sagrada de 
La Meca, el tres de gener es converti-
rà en un dia especial per aquest grup 
de valents calderins, que es disposarà 
a passar 12 dels dies més intensos de 
l’any, amb la intenció de completar els 
4.800 km d’especials, amb dos bucles i 
una etapa marató.

El punt d’or del Recam Làser Caldes a Riazor 
El Recam Làser Caldes va sumar, el cap de setmana passat, un valuós punt després d’empatar a 3 con-
tra el Liceo en el partit corresponent a la 13a jornada de l’OK Lliga. El Caldes, remuntant dos gols en 
contra, va ser capaç d’igualar el matx. En definitiva, un punt d’or del Recam Làser Caldes en una de 
les pistes més complicades del continent. Partit complet amb una gran versió dels jugadors de Can-
dami. La nota negativa va ser la baixa de Miras, qui serà dubte pel darrer encontre de l’any contra 
l’Igualada a la Torre Roja. Ara, els arlequinats es mantenen en la 5a posició i refermen la seva candi-
datura per acabar entre els 4 primers. > PREMSA CH CALDES / IMATGE > M. BOUTUREIRA

“No sabem que 
té Caldes amb 
el Dakar, com 
tampoc se sap com 
d’altres localitats 
ho tenen amb 
altres modalitats”

Rafa Tibau, 
preparador i 
participant
del Dakar
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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

HORARIS DE NADAL D’EQUIPAMENTS I SERVEIS MUNICIPALS
Ajuntament (Oficina d’Atenció a la Ciutadania). el 24 i 31 de desembre i el 5 de gener de 2021, de 8 h a 15 h. | Arxiu Municipal Tancat els dies 23, 24, 30 
i 31 de desembre i l’arxiu administratiu estarà tancat del 23 de desembre al 31 de desembre (ambdós inclosos). | Biblioteca Tancada del 24 de desembre 
el 2 de gener (ambdós inclosos) | Banys Termals i El Safareig. Tancats | Caldes Emprèn. Tancat del 21 al 31 de desembre. | Camp Municipal de Futbol; 
Complex Esportiu Les Cremades i Pavellons Municipals. Tancats els dies 25, 26 de desembre i 1 i 6 de gener. Les vigílies de festiu entre setmana 
només s’obrirà als matins | Cementiri. Tancat el dies festius assenyalats al calendari i els dilluns. La resta de dies, obert en horari habitual. | Centre Cívic i 
Cultural. Tancat els dies festius assenyalats al calendari i els següents: 24 i 31 de desembre i el 7 de gener. La resta de dies horari de 17.30 h a 20 h. |  Centre 
Obert Buimont. Tancat del 21 de desembre al 7 de gener | Escoles Bressol Municipals i Escola d’Adults. Tancades del 22 de desembre al 7 de gener; 
Espai Jove El Toc. Tancat del 22 de desembre al 7 de gener. Obrirà de manera puntual per activitats amb inscripció prèvia el 22, 23, 28, 29 i 30 de desembre 
de 10 a 13h | Deixalleria. Tancada els dies festius assenyalats al calendari i els dilluns. La resta de dies obrirà en el seu horari habitual. | Museu Thermalia / 
Oficina de Turisme. Tancat el 24 i el 31 de desembre a la tarda. el 25 i el 26 de desembre i l’1 i el 6 de gener, tancat tot el dia; Tancat tots els dilluns. | GMSSA. 
Tancada els dies festius assenyalats al calendari divendres de 9 a 14 h | Les Cases dels Mestres. La secretaria estarà tancada els dies festius assenyalats 
al calendari. La cafeteria està tancada.| Oficina d’Habitatge. Tancada del 28 al 31 de desembre (ambdós inclosos). | Oficina Municipal d’Informació 
al Consumidor (OMIC). Tancada els dies festius assenyalats al calendari. Dies 24 i 31 de desembre de 9 a 14h. | Servei de Borsa de Treball, Servei 
del Club de Feina i de Formació Ocupacional. Tancat els dies festius assenyalats al calendari.|  Servei d’Empresa. Tancat del 28 al 31 de desembre. 

  DImARTS 22
DESITJOS ARBRE DE NADAL 
I RECOLLIDA DE CARTES 
Els dies 21, 22 i 23 de desembre del 
2020 i 4 de gener del 2020 podeu por-
tar el vostre desig escrit en papers de 
colors, amb la forma que més us agra-
di, per penjar-lo a l’arbre de Nadal de 
la Biblioteca de Caldes. També du-
rant aquests dies hi haurà la bústia 
per a la recollida de les cartes dirigi-
des al Llibreter Reial amb les petici-
ons lectores dels nens i nenes. 
Lloc i org.: Biblioteca de Caldes

11 H · ESCALADA I CIRC
Activitats per a joves durant les 
vacances d’hivern
Lloc: instal·lacions del Gat Penjat
Organitza: Espai Jove El Toc 

  DImECRES 23
11 H · mATÍ DE TIK TOK I
mANUALITATS
Activitats per a joves durant les 
vacances d’hivern
Lloc i org.: Espai Jove El Toc

  DIJOUS 24
17 H · EXPOSICIÓ DEL
PESSEBRE VIVENT
Lloc: Església de Santa Maria 
Org.: Pessebre vivent de Caldes 

18 H · mISSA FAmILIAR 
(mISSA DEL POLLET)
Lloc: Església de Santa Maria
Org.: Parròquia Santa Maria 

22:30 H · mISSA DEL GALL
Lloc: Església de Santa Maria
Org.: Parròquia Santa Maria 

  DIVENDRES 25
11:30 i 19:15 H · mISSA DE 
NADAL
Lloc: Església de Santa Maria
Org.a: Parròquia Santa Maria 

18:30h · ELS PASTORETS
De Josep M. Folch i Torres, amb 
la interpretació i les novetats del 
Grup Escènic Casino, dirigit per 
Francesc Serra. Preu: adults socis 
per 3€, i no socis per 5€. Activitat 
gratuïta per als infants. venda d’en-
trades : taquilla del Casino dijous i 
diumenges de 17 a 19 h i a internet 
(http://bit.ly/CasinoCaldes) 
Es repetiran les funcions els dies 26 
(a les 12h i a les 18:30 h) i 27 de desem-
bre del 2020 (a les 12 h i a les 18:30 h). 
Lloc i organitza: Casino de Caldes

  DILLUNS 28
11 H · SORTIDA TORRE ROJA
Activitats per a joves durant les 
vacances d’hivern
Lloc i org.: Espai Jove El Toc 

  DImARTS 29
11 H · TORNEIG DE PIN PON 
I SALSA 
Activitats per a joves durant les 
vacances d’hivern
Lloc i org.: Espai Jove El Toc  

  DImECRES 30
11 H · KARAOKE I mÚSICA 
Activitats per a joves durant les 
vacances d’hivern
Lloc i org.: Espai Jove El Toc  

   DIVENDRES 01
11.30 i 19.15 H
mISSA D’ANY NOU
Lloc: Església de Santa Maria
Org.: Parròquia Santa Maria 

  DIUmENGE 03
A partir de les 16 H · PARC 
DELS REIS mAGS D’ORIENT
Dies 3, 4 i 5 de gener. Reserva 
d’entrades a www.caldescultura.
cat a partir del 16 de desembre. 
Entrada gratuïta.
Durada de la visita (30-35 minuts, 
aproximadament). 
Lloc: Parc de Can Rius
Organitza: Ajuntament de Caldes 
de Montbui

  DImARTS 05
CONTE VIRTUAL
La missatgera del Llibreter Reial 
explicarà un conte adreçat als 
més petits de casa, el qual aparei-
xerà publicat al web del Llibre-
ter Reial.
Lloc: www.llibreterreial.cat 
Organitza: Biblioteca de Caldes 
de Montbui

8 H · DEIXALLERIA mÒBIL
Lloc: dins de l’aparcament del 
carrer de les Escoles Pies
Organitza: Ajuntament de Caldes 
de Montbui

  DImECRES 06
10:15; 11:30 i 19:15 H · mISSES 
DE LA DIADA DE REIS 
Anticipada el dia d’abans a les 
20h.
Lloc: Església de Santa Maria
Org.: Parròquia Santa Maria 

  DIJOUS 07
VINE A RECOLLIR EL 
REGAL DE REIS
Els més petits podran venir a re-
collir el regal que els Reis els 
hagin deixat a la Biblioteca.
Lloc i organitza: Biblioteca de 
Caldes de Montbui

EXPOSICIONS
“Caldes Desapareguda”, 
del 10 d’octubre al 10 de gener 
del 2021. Mostra de fotografi-
es provinents de la publicació  
“Caldes de Montbui desapa-
reguda”, editada per l’editori-
al Efadós amb col·laboració de 
l’Ajuntament de Caldes.
Horaris: de dimarts a dissabte 
de 10 h a 14 h i de 16 h a 19 h, i diu-
menges i festius, de 10 h a 14 h. 
Lloc i org.: Museu Thermalia

SOLIDARITAT
VENDA D’OBRES DE 
L’ARTISTA CALDERINA 
REmEI VENDRELL
Durant tot el desembre. Els 
donatius aniran destinats a 
l’adaptació de les estructures 
a la Fundació per la prevenció 
de la Covid-19. 
Lloc: Instagram @Solidari-
tatStaSusanna 
Org.: Fundació Santa Susanna  

mERCAT D’ART SOLIDARI 
EN SUPORT A LA XèNIA 
Amb obres d’artistes locals i 
nacionals. Els diners recaptats 
es destinaran a la causa de la 
Xènia. Fins al 10 de gener. 
Lloc: Cafè del Centre. Ateneu 
Democràtic i Progressista
Org.: Grup de suport a la Xènia
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Curiositats

“El pintstriping 
és una cosa 

personal i única”

J.
 S

e
r

r
a

· Vas començar el 2007 a pintar amb 
aquesta tècnica del pintstriping...
A mi de més petit m’agradava dibuixar 
i havia tingut la meva etapa de grafiter, 
però res seriós. El 2007 ja tenia cotxes 
americans i el pintstriping s’aplica molt 
en aquests vehicles. Quan vaig comen-
çar, ningú sabia que era això. Amb els 
carruatges antics o els de cavalls, es 
feien filetejats clàssics. El pintstriping 
és el filetejat modern.

· Per què aquest interès per aquesta 
tècnica de fer línies fines?
Quan tenia els cotxes americans, vaig 
veure aquesta tècnica en moltes revis-
tes estrangeres que comprava per inter-
net on sortien cotxes i motos decorats. 
M’agradava moltíssim. Vaig conèixer 
a Barcelona un artista que feia alguna 
cosa semblant i li vaig dir que m’agrada-
ria aplicar-ho al meu cotxe. M’ho va fer i 
només veient com ho feia em va atraure 
tant que vaig dir que jo ho havia de pro-
var. Va ser quan vaig començar a bus-
car els pinzells dels Estats Units i del 
Japó, les pintures també d’Amèrica.... 
Vaig aprendre tot sol.

· Que té de característic aquesta tèc-
nica artística?
És la línia fina. Per pintar necessito 
pinzells especials. El pintstriping nor-
malment és simètric, és a dir, fas un 
eix central i llavors fas simetria. I es 
fa de manera improvisada, per tant no 

es marca abans. Vas fent un costat 
i després l’altre. És una cosa ma-
nual i única.

· Com ha anat això que hi hagi 
tres pinzells amb el teu àlies?
Amb l’empresa Escoda, que fabri-
ca artesanalment pinzells i brotxes 
per a la decoració i les Belles arts 
des de 1933, hem creat una gamma 
de pinzells propis. Són pinzells 
d’espasa de pèl natural. Aquesta 
empresa ja fa molts anys tenia uns 
pinzells per a fer filets per a l’em-
presa de bicicletes BH. Jo vaig dir-
los de reprendre aquests pinzells i 
a ells els va fer molta il·lusió. 

· A més, ara fas classes?
Sí, faig cursos en una botiga de 
L’Hospitalet. Tenen un professor 
d’aerografia, un altre de pintura en 
general i jo el tema de pintstriping.

· El pintstriping forma part de la 
cultura custom?
Sí, és una part important igual que 
hi ha l’aerografia, el tatuatge o la il-
lustració. Quan hi ha esdeveniments 
o concentracions custom, acostuma 
a haver-hi sessions de pintstriping. 
He estat per exemple a l’Speedfest 
de Castellar del Vallès, la concentra-
ció custom més important de l’Estat 
i on vaig estar a l’organització i al 
BAUM de Barcelona.

· Quin model de cotxe t’agrada-

ria decorar?
El meu somni és un Ford del 1932 
Hot Rod. La idea seria agafar-ne 
un d’original i fer un pintstriping 
en condicions.

· Portes tatuatges fets seguint les 
línies fines de pintstriping?
Sí, per exemple a la mà porto el 
‘Flying eye’, una figura icònica de 
Bondage, que va ser un precursor 
d’aquesta tècnica artística i en 
part de la cultura custom. El seu 
logo era un ull amb dues ales i el 
porto com una mica de tribut amb 
uns bigotis de Dalí, per ser un pin-
tor català, i amb la bandana estil 
xicano, l’estil de roba que a mi 
m’agrada.

· Quin seria el teu somni profes-
sional artístic?
El meu somni seria poder viure 
d’això si pogués ser aquí. Però com 
que no es pot, m’agradaria acabar 
als Estats Units en algun taller i 
viure d’això. Diuen que quan treba-
lles del que t’agrada, deixes de tre-
ballar. Doncs bé, a mi m’agradaria 
deixar de treballar. Allà, als Estats 
Units, aquesta tècnica és molt co-
neguda i hi ha molta gent que s’hi 
dedica. Aquí em poso a pintar en 
un esdeveniment i molta gent no 
sap el que estic fent.

Sergio
Espinosa

García

Artista de Pinstriping

Pocs artistes poden dir que hi ha pinzells amb el seu 
nom. O amb el seu àlies: Necksbreaker. els seus 
amics li van posar aquest sobrenom en anglès en el 
moment que van pujar per primer cop en una de les 
seves furgonetes dels anys cinquanta, tot apuntant 
que la gent es giraria i es trencaria el coll per veure-la. 

Jordi Rius

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


