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La mascareta és obligatòria en espais
tancats d’ús públic i al carrer quan no sigui
possible garantir la distància de seguretat

egons l’ordre SND/422/2020 publi-
cada al BOE del dimecres 20 de

maig, s’estableix l’ús obligatori de
mascaretes en persones a partir de 6
anys a la via pública, en espais a l’aire
lliure i en qualsevol espai tancat d’ús
públic o que es trobi obert al públic,
sempre que no sigui possible mantenir
una distància de seguretat interpersonal
d’almenys 2 metres, sent recomanable
el seu ús per a la població infantil d’entre
3 i 5 anys.

Queden exempts d’aquesta obligato-
rietat:
· Les persones que presentin algun
tipus de dificultat respiratòria que es
pugui veure agreujada per l’ús de la
mascareta

S · Les persones en les que la utilització
de les mascaretes sigui contraindicada
per motius de salut, degudament
justificats, o que per la seva situació de
discapacitat o dependència presentin
alteracions de conducta que facin
inviable el seu ús.
· Desenvolupament d’activitats en les
que, per la seva pròpia naturalesa,
resulti incompatible l’ús de la mascareta.
· Causa major o situació de necessitat.

Aquesta ordre serà vigent a partir del
dijous 21 de maig i s’ha d’entendre
sense perjudici de la necessitat de
continuar amb les recomanacions de
les autoritats sanitàries relatives al man-
teniment de la distància interpersonal,
la higiene de les mans i la resta de
mesures de prevenció.
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L’avinguda Pi i Margall serà per als vianants
el dimarts al matí i el cap de setmana
A

.........................................................
CRISTALLERIES CALDES, S.A.

FUSTERIA PVC I ALUMINI
* Mampares bany * Vidres * Llunes * Vidrieres artístiques

c/ Sant Ramon, 63 - Tel. 93 865 13 55 - Caldes de Montbui

 - Tot tipus de Mallorquines en alumini i Mosquiteres -

quest matí s'ha fet una roda de
premsa telemàtica, i s’ha explicat les

noves mesures que està preparant
l'Ajuntament sobre la mobilitat a Caldes
de Montbui a partir de la fase 1.
L'alcalde Isidre Pineda, el regidor de
Mobilitat Jaume Mauri i el tècnic redactor
del pla de mobilitat, David Soler, han
explicat les cinc línies d'actuació
referents a la nova mobilitat.

La primera mesura és la conversió de
l'avinguda Pi i Margall en zona de
vianants (des del carrer Homs fins al
carrer Escoles Pies), el dimarts al matí
durant el mercat setmanal i el cap de
setmana (des del dissabte a les 9h fins
diumenge a les 0h).

La segona mesura és l'ampliació de
terrasses de bars i restaurants.
Com que la intenció és deixar les
voreres lliures i disponibles per als
vianants, l'ajuntament estudiarà cas per
cas quina és la millor ubicació de cada
terrassa, tant de les existents com de les
noves sol·licituds.

La tercera mesura és la senyalització.
Es prioritzarà la circulació de vianants
per la dreta i es crearà una senyalització
horitzontal i vertical.

La quarta mesura és la reactivació de la
zona blava.
L'Ajuntament demana l'ús de l'aplicació
del mòbil o, si no és possible, l'ús de
guants per utilitzar els parquímetres.

I la cinquena mesura és el canvi en el
model de la zona centre.
El carrer Major tindrà de manera
permanent un sentit contrari a l'habitual
a partir del carrer Torrent de Salze.

El mateix passarà al carrer Migdia.
Aquests canvis estan pensats per reduir
l'accés de cotxes al centre i seguint
donant servei als veïns.

Caldes de Montbui, en fase 0 avançada
La vila forma part del territori català que
aquest dilluns 18 de maig ha entrat en
fase avançada, per això els comerços
de menys de 400 m poden obrir sense
cita prèvia.
La resta de restriccions a la mobilitat són
les mateixes que a la fase 0.
Aquesta fase 0 avançada relaxa
algunes mesures, però encara no es
podran fer reunions de fins a 10 per-
sones, ni es podran obrir les terrasses
de bars i restaurants fins a la propera
fase 1.

Comerç local obert sense cita prèvia
El comerç local de menys de 400 metres
quadrats pot obrir sense cita prèvia. Es
manté la prohibició de fer rebaixes i
d'obrir grans superfícies.

Equipaments
Biblioteques i museus poden obrir: amb
restriccions d'aforament en el cas dels
museus, i només per oferir el servei de
préstec en el cas de les biblioteques. A
Caldes de Montbui, el Museu Thermalia
i la Biblioteca de Caldes seguiran tancats
uns dies més, mentre es treballa en el
disseny de circuits segurs i en la
instal·lació i compra de materials de
protecció per a les persones.
La Biblioteca obrirà el 2 de juny el servei
de préstec i seguiran tancades les sales
de lectura. La data d'obertura del Museu
Thermalia, s'anunciarà en breu.
Pel que fa a les escoles, poden obrir per
fer tasques de neteja i desinfecció,
accions que l'Ajuntament de Caldes de
Montbui ja té previst iniciar en breu.

Llocs de culte i cerimònies religioses
Poden obrir els llocs de culte amb un
aforament de màxim un 1/3 i es poden
celebrar funerals i vetlles amb un màxim
de 15 persones si se celebren a l'exterior
i de 10 si són en un recinte tancat.
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l Museu Thermalia va participar en
el Dia Internacional dels Museus

publicant un vídeo de l’exposició
permanent de Termalisme. Unes 30
persones van assistir a «l’Art i Tast virtual»
el dissabte i 35 persones van gaudir
d’un recorregut virtual pel circuit termal
el passat diumenge.

L’alerta sanitària ha fet impossible
mostrar al món la nova exposició
permanent del Museu Thermalia, que es
va obrir al públic uns dies abans de
l’inici del confinament i que s’havia
d’inaugurar el cap de setmana del 13 i
14 de març.

El Dia Internacional dels Museus ha
esdevingut una oportunitat per acostar
aquesta iniciativa de caràcter
permanent, allotjada just a sota de la
planta dedicada a Picasso i a Manolo
Hugué i que explica l’estreta relació entre
la vila i el fet termal. El personal del
Museu ha fet un audiovisual que explica
els diferents àmbits de l’exposició:
l’aigua termal, les Termes Romanes, els
oficis sorgits del fet termal, els balnearis,
la Font del Lleó i l’obra de Manolo
Hugué.

El vídeo se suma a les propostes que
museus d’arreu del país van presentar
el divendres passat en el marc del DIM
Digital 2020 i es pot veure al canal
Youtube de l’Oficina de Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya, a través
d’aquest enllaç

Èxit de visites a «l’Art i tast virtual»
i al «Recorregut virtual del circuit termal»
amb motiu del Dia Internacional dels Museus

En paral·lel el Museu proposava dues
activitats més que eren assistir a un art i
tast virtual el dissabte 16 a les 19 h i un
recorregut virtual pel circuit termal el
diumenge 17 a les 12 h.

L’activitat de l’Art i tast virtual que es va
fer dissabte es va emetre via zoom i van
participar una trentena de persones.

Es va fer un recorregut per l’escultura i
la pintura de Manolo Hugué, fent breus
referències a la seva biografia, important
per entendre la seva obra i es va parlar
també de la relació d’amistat entre ell i
Picasso.

E També es van mostrar dibuixos,
ceràmiques de la col·lecció Picasso de
Thermalia, entre elles dues peces de
Picasso que no estan exposades.

Diumenge es fa fer un recorregut virtual
pel circuit termal amb la participació
d’unes 35 persones on es va parlar de
l’origen de l’aigua termal, del seus usos

(terapèutics, culinaris, oficis, olla), de
la Font del Lleó, de les Termes Romanes,
de l’efervescència balneària i dels
safareigs.
Les activitats van ser dinamitzades per
tot el personal de Thermalia.
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L’Arxiu a casa ens recorda aquesta setmana
el tren El Calderí

a pandèmia pel Covid-19 ha fet que
molts ciutadans ens adonem de la

gran importància de tenir un bon
sistema de salut pública i universal, amb
bons professionals. La situació
generada per aquest moment
excepcional ha sacsejat la nostra
sanitat, tant o més que a tots nosaltres.
Els hospitals i els centres de salut s’han
vist obligats a canviar les dinàmiques
assistencials habituals per atendre part
de la població emmalaltida, sense posar
en risc a altres ciutadans i tampoc als
mateixos professionals.
Aquí a Caldes, les obres del centre de
Salut iniciades al març del 2018 i amb
una durada estimada inicialment de 12
- 14 mesos, han suposat un greu
perjudici per a tots, per a la població de
Caldes i per als propis professionals.

L
El CAP necessita solucions

Tenim un centre de salut on treballen
metges, administratius, infermeres,
personal de neteja, auxiliars, treballa-
dores socials i llevadores, que està en
obres des de fa més de dos anys. Això
implica molt personal sanitari treballant
en un espai molt més reduït. Els
treballadors del CAP no disposen ni
de vestidors ni taquilles ni dutxes, ja
que aquests s’ubiquen a la zona que
continua en obres. Es comparteixen els
únics dos lavabos que hi ha al centre
entre usuaris, nens, adults, i pro-
fessionals. La sala d’espera és insufi-
cient, i els usuaris l’hem de compartir.
Com ens poden protegir els professio-
nals si no tenen les condicions adients
per poder treballar, posant-se ells
mateixos en risc?
Davant la situació que veiem en el

nostre CAP des de fa més de dos anys,
creiem que ja és el moment que des de
l’ajuntament es faci quelcom perquè
finalitzin les obres d’una vegada. Tot pel
bé de la sanitat, dels ciutadans i
ciutadanes del nostre municipi.
És impresentable i diríem amoral que
unes obres d’aquest tipus s’eternitzin
amb una indolència total del Cat Salut i/o
qualsevol altre institució pública que hi
tingui responsabilitat. Fins i tot, podríem
dir que tenir el nostre CAP en aquestes
condicions i en aquests temps
d’epidèmia és encara més greu.
Demanem a l’Ajuntament que prengui
mesures per solucionar aquest
problema. Els calderins i calderines ho
mereixem, ho esperem i ho agrairem.

Caldes en Lluita

l Calderí va unir en tren Caldes i
Mollet a finals del s.XIX i principis

del s.XX. La línia es va inaugurar el 14
de juliol de 1880 i va deixar de funcionar
l’any 1932, tot i que durant la guerra va
tornar a circular 2 anys més.
La línia ferroviària d’El Calderí tenia 14,9
km i sis estacions: Mollet França, Mollet
Nord, Gallecs Polinyà, Santa Perpètua,
Palau i Sentmenat i Caldes.
Si durant el segle XIX el tren portava
majoritàriament banyistes a Caldes,
durant el segle XX es va fer servir
intensament pel transport del granit de
la pedrera del Remei.
El febrer de 1932 el transport de la pedra
ja es feia per carretera i es va suspendre
la circulació del tren, a causa de la guerra
civil, l’any 1937 el tren es va posar en
marxa de nou, i va funcionar fins al
gener del 1939, quan les tropes
nacionals van entrar a Caldes.

L'Arxiu a casa, una iniciativa sorgida del
confinament
L’Arxiu a casa vol ser una porta virtual a
l’Arxiu municipal durant el confinament,
i per això les publicacions es fan els
dimecres que és el dia que, en situació
de normalitat, l’Arxiu tindria obert.
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www.caldesdemontbui.cat
 facebook.com/ajuntamentcaldesdemontbui
 @AjCaldesMontbui
 ajcaldesdemontbui

Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
19/05/2020
Núm.          Oferta
296155      MAQUINISTA

oficial 1a
295989      ADMINISTRATIU/IVA

RECEPCIÓ
295955      AUX FARMÀCIA
295844      AGENT

REPRESENTANT
COMERCIAL

Si ja esteu inscrits a la Borsa de Treball
i teniu el currículum actualitzat, feu la
inscripció a les ofertes de feina a través
de xaloc.diba.cat
Amb motiu de la situació d’excepcio-
nalitat motivada pel COVID-19, els
serveis de la Piqueta continuen actius
per via telemàtica, de forma que no
dubteu a contactar-nos a través dels
correus electrònics següents:
borsatreball@caldesdemontbui.cat ,
clubfeina@caldesdemontbui.cat ,
clubfeina16@caldesdemontbui.cat ,
i pfo@caldesdemontbui.cat .
Si voleu més informació o si us heu
d’inscriure a la Borsa de Treball,
podeu trucar al T. 93 862 70 25. Des
del Servei d’Ocupació es recorda que
és molt important revisar periòdi-
cament les ofertes penjades al web:
www.caldesdemontbui.cat , per tal de
no perdre la oportunitat de formar part
dels processos de selecció que siguin
d’interès per a les persones que
cerquen ocupació.

Ajuts per pagar el
lloguer de famílies amb
dificultats econòmiques
sobrevingudes per la
COVID-19.
La Generalitat obre una línia d’ajuts per
pagar un màxim de 6 mensualitats de
lloguer, des d’abril a setembre per a
famílies amb despeses de lloguer i
dels subministraments bàsics que
superin el 35% dels seus ingressos.
A Barcelona ciutat i la seva demar-
cació l’ajut és de 750 euros. Així, l’ajut
màxim per a una família de Barcelona
seran 4.500 euros, per als sis mesos.
Requisits: persones en situació d’atur;
en situació d’ERTO o retallada de sou
per COVID-19, topall de renda familiar
(que el conjunt d’ingressos dels
membres de la unitat familiar no
superin els 1.613,52 euros mensuals)
i lloguer no superior als 900 euros.
Les persones interessades poden
sol·licitar l’ajut fins el 30 de setembre
de 2020 a través de mitjans electrònics
i consultar tota la informació sobre
aquest ajut al web de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya.
També s’han posat en funcionament
un número d’atenció telefònica
específic (900 922 841) per atendre les
persones interessades en optar aquest
ajut i assessorar-les perquè tinguin les
màximes facilitats per poder fer el
tràmit telemàticament, sobretot tenint
en compte que els ajuts s’atorgaran
per ordre d’entrada fins a exhaurir el
pressupost. L’atenció telefònica serà
de 9 a 14 hores.

La mascareta és
obligatòria en espais
tancats d’ús públic
 i al carrer quan no sigui
possible garantir la
distància de seguretat
El BOE del 20 de maig ha publicat
l’ordre SND/422/2020 mitjançant la
qual es regulen les condicions per a
l’ús obligatori de la mascareta.
S’estableix l’ús obligatori de
mascaretes en persones a partir de 6
anys a la via pública, en espais a l’aire
lliure i en qualsevol espai tancat d’ús
públic o que es trobi obert al públic,
sempre que no sigui possible mantenir
una distància de seguretat inter-
personal d’almenys 2 metres, sent
recomanable el seu ús per a la
població infantil d’entre 3 i 5 anys.

Queden exempts d’aquesta obligato-
rietat:
    • Les persones que presentin algun
tipus de dificultat respiratòria que es
pugui veure agreujada per l’ús de la
mascareta
    • Les persones en les que la
utilització de les mascaretes sigui
contraindicada per motius de salut,
degudament justificats, o que per la
seva situació de discapacitat o
dependència presentin alteracions de
conducta que facin inviable el seu ús.
    • Desenvolupament d’activitats en
les que, per la seva pròpia naturalesa,
resulti incompatible l’ús de la
mascareta.
    • Causa major o situació de
necessitat.

Matriculació de l’Escola
Municipal de Música Joan
Valls. Curs 2020/2021
El període de matrícula de l’EMM Joan
Valls per a alumnes de l’escola és del
25 de maig al 5 de juny i per a nous
alumnes del 15 al 30 de juny (10% de
bonificació fins el 30 de juny).

La matrícula es pot formalitzar de
forma telemàtica: enviant un correu
electrònic a:
centrecivic@caldesdemontbui.cat i
adjuntant els documents compli-
mentats que podeu descarregar-vos
a http://www.emmjoanvalls.cat/; i els
dies 1 i 2 de juliol de forma presencial
amb cita prèvia al T. 647 573 207.

Matriculació de l’Escola
Taller d’Art Municipal
Manolo Hugué.
Curs 2020/2021
El període de matrícula del Taller d’Art
per a alumnes de l’escola és de l’1 al
10 de juny de forma telemàtica i els
dies 11 i 12 de juny de forma presen-
cial.
Per a nous alumnes és del 15 de juny
al 15 de juliol de forma telemàtica i
del 6 al 9 de juliol de forma presencial
amb cita prèvia al T. 647 573 207.
Per tramitar la matrícula en línia
només cal enviar un correu electrònic
a tallerdart@caldesdemontbui.cat  i
adjuntar els documents complimen-
tats que podeu descarregar-vos a
http://www.tallerdartmanolohugue.cat.
Les sol·licituds s’atendran per ordre
d’entrada a la safata del correu.
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Les pèrdues
o han perdut tot!
Amb aquesta ex-

clamació ens esgarri-
fem quan veiem per-
sones que han so-
breviscut a una inun-

dació, un terratrèmol catastròfic o als
que han fugit cuita corrents d’una guerra
i han quedat a la intempèrie, amb res
més que la vida i el que portaven al
damunt.

Sovint l’expressió és exagerada i sense
frivolitzar amb la desgràcia, sovint en
una situació extrema encara resta
alguna cosa, ni que sigui un tros de

terra, una casa mig enrunada o uns
estalvis al banc, per a poder començar
de nou, restes del naufragi en què
agafar-se per a l’esperança.

Avui els savis de l’economia, els que
pretenen que és una ciència, han
desvirtuat el verb perdre del seu
significat únic i precís: extraviar, deixar
de tenir allò que es posseeix o inclús
destruir o malmetre.
Tothom pot entendre que quan una
pedregada malmet uns conreus i fruits,
els agricultors diguin que han perdut la
collita, inclús que xifrin econòmicament
les possibles pèrdues assignant un
suposat valor sobre el preu que ells
estimen percebrien al mercat per la

mercaderia, descomptant despeses de
producció.

Sovint devaluen el verb perdre, el treuen
de context aplicant-lo a la lleugera.
Avui en època de crisis tothom perd,
però les pèrdues a què es refereixen
són més que aparents, inventades. Cert
que són xifres que incidiran en el futur i
hipotecaran el creixement econòmic,
però no deixen de ser estimacions
totalment arbitràries sobre uns beneficis
imaginàriament possibles.

Haurien de ser conscients que l’abús
del verb perdre devalua la credibilitat de

la informació. Aquest bombardeig diari
de pèrdues irreals no contribueix ni a la
calma, ni a la conscienciació: Es
perdran mil milions si no atraquen els
creuers? Les pèrdues diàries dels
hostalers seran de tants euros? Les
companyies aèries han perdut tants
milions per no volar?

Alguna vegada surt algú amb seny i
esmena la pàgina quan dona xifres
reals.
Hem facturat un ics menys per cent o
hem calculat que tindrem un vint per
cent menys de facturació; ens visitaran
només el trenta per cent de persones
de l’any anterior, partint sempre d’una
base real projectant-ne una altra real o

estimada.
En l’ús o en l’abús del verb perdre està
el límit de la decència, quan un
treballador perd la feina, no parla mai
dels diners que ha perdut, sinó d’una
feina que vol retrobar per guanyar-se la
vida; altres, en canvi, quan han de
tancar ni que sigui un sol dia, ja estan
parlant del que han perdut, com si
tinguessin aquells diners a la butxaca i
és que potser l’economia va malament
perquè molts voldrien vendre la pell de
l’ós abans de caçar-lo.

Joan Pallarès-Personat

HORARIS MISSES A
CALDES DE MONTBUI DES
DE DILLUNS 18 DE MAIG

DIES FEINERS
Missa (excepte dijous) a les 19'15h
(s'obrirà a les 18'30h)
DiSSABTES
Missa a les 20h (s'obrira a les 19h)
DIUMENGES
Missa a les 10'15h i a les 11'30h (les
dues a Santa Maria).
S'obrirà a les 9'30h.
Al Remei no hi ha missa i resta
tancat
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Salut

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Centre d’odontologia avançada

Dr. C. SURRIBAS
METGE PSIQUIATRE

HORES CONVINGUDES

c/ Forn, 23 2n pis - CALDES
Tel. 93 865 44 86

www.psiquiatriacaldesdemontbui.com

1010101010

Tarruell
c/ Montserrat, 30 – Tel.93 865 09 97
R.T.Maynou
Av. Pi i Margall, 36 – Tel 93 865 41 46
Font del Lleó
c/ Forn, 5-7 – Tel. 93 865 00 97
Ruano
c/ Sabadell, 45 – Tel. 93 865 05 66
Huber
c/ Folch i Torres, 4 – Tel. 93 865 26 45
La Rotonda
Pl. Lluís Companys, 4  - Tel. 93 865 58 98
Neus
c/ Santa Teresa, 8 – Tel. 93 862 21 93
L’Ametller
Av. Pi i Margall, 183 - Tel. 93 865 49 96

Farmàcies de guàrdia a la nit:
(de 22h a 00.30h) trucar a la Policia Local (93 865 41 41).
A partir de les 00.30h:
Farmàcia Viñamata de Granollers, c/ Museu, 20.

CLINICA DENTAL
Enric Vidal i Regard

c/ Montserrat, 21 - 1er 2a - Tel. 93 865 25 18
629 06 02 90 - Caldes de Montbui

ODONTOLOGIA GENERAL - CIRURGIA
ESTÈTICA DENTAL - IMPLANTOLOGIA

1a VISITA GRATUÏTA

Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

Hores convingudes    Telf. 93 8650470
c/ Montserrat, 55 2on 2a     -     Caldes

Q

Crear una casa segura per
la gent gran

uan comprem i col·loquem els mobles a casa ho fem només basant-nos en el
nostre gust i comoditat. Quan vivim amb una persona gran, però, hem

d’adequar els espais de la llar per assegurar-li una major comoditat, seguretat i
autonomia. Si el familiar és gran i viu sol, l’ajudarem a adaptar el seu entorn perquè
la seva llar li faciliti la mobilitat i es minimitzin els riscos.
Algunes coses que podem fer són:

. Els mobles seran segurs al recolzar-s’hi i l’han d’ajudar a aguantar l’equilibri.
Protegeix les cantonades i desfes-te dels innecessaris. L’excés de mobles a les
zones de pas són obstacles que generen accidents i cops.

. Col·loca els objectes més utilitzats a mà, evitant posar-los en llocs alts per reduir
les caigudes.

. Evita les catifes perque es pot ensopegar. Molta gent gran sol caminar aixecant
poc els peus. Si vols conservar les que tens, posa remeis perquè no rellisquin.

. Perquè caminar sigui segur, posa els cables elèctrics per darrere dels mobles o
utilitza canaletes per  enganxar-los a les parets.

. Senyalitza les escales i esglaons i assegura’t que disposen de barana.

. Incorpora agafadors de seguretat a la dutxa i al costat del vàter. La dutxa ha de ser
de fàcil accés i amb poc desnivell i ha de comptar amb elements antilliscants. Si hi
ha banyera i és possible, és millor substituir-la per una dutxa ja que és més fàcil
entrar i sortir. Si no és possible, una opció és posar una cadira de bany.

. Les persones grans solen tenir problemes de visió. Ajuda’ls a distingir millor per
on caminen, tant de dia com de nit. D’una banda, pots crear forts contrastos de
colors en mobles, parets, cortines i terra. Col.loca sensors de llum de moviment,
especialment en el recorregut entre el llit i el lavabo. AMIC



Salut

c/ Avel·lí Xalabarder, 17 - tel. 93 866 55 06
Caldes de Montbui

Estètica dental. Ortodòncia
Odontologia general. Implantologia

- psicologia
infantil, juvenil
i adults
- psicopedagogia

Vanessa Olmos Oliván - psicòloga (col. 13.086)

c/ Aparici, 7 -  Tel. 93 865 57 37 -  685 806 557
Caldes de Montbui  -  vanessa@saucpsicologia.com

www.saucpsicologia.com

MARINA GUTIÉRREZ
PSICÒLOGA - LOGOPEDA

col·legiada núm. 3737

NENS - ADOLESCENTS - ADULTS

C/ Salvador Codina, 19 - Tel. 93 865 28 15
Caldes de Montbui  (hores convingudes)
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Renovar l’aire de casa

l fet de renovar l'aire de casa contribueix a tenir un habitatge més saludable,
ja que: redueix la humitat, evita la floridura i els àcars, neteja l'atmosfera dels

components volàtils orgànics, d'al·lergògens i de partícules que s'han quedat
atrapades a casa.
El primer a tenir en compte és que certes estades de l'habitatge, com la cuina o el
bany, han de disposar d'un bon sistema de ventilació mecànica. Un bon extractor
a la cuina és fonamental per a donar sortida al fum, la combustió del qual pot ser
nociva.

Habitacions encarades cap al nord, banys, soterranis o l’habitació de la rentadora
són més proclius a acumular aquesta humitat. En aquests casos, la ventilació
mecànica és ideal si no hi ha finestra o possibilitat de generar corrent d'aire. Usar
un ventilador o un calefactor redueix humitat, floridura i àcars, però és important
crear ventilació natural. Per a aconseguir-ho, obre finestres i portes per a crear
corrents, fent que les finestres que obris i amb les quals generis corrents, tinguin
més o menys la mateixa obertura.
Quan el dia sigui més ventós i a fi d'evitar cops de porta i de finestres, posa
tascons a la porta per a impedir que l'aire les tanqui.
En algunes habitacions, com el dormitori, si tenen finestra a l'exterior, pots obrir-la
tancant la porta. En cinc minuts, l'aire quedarà renovat. AMIC

Una piga de color blau?
ls nevus o "lunars" són taques que surten a la pell per la proliferació de cèl·lules
que contenen melanina.

Hi ha diferents tipus de nevus, de diferent grandària i color.
Els més habituals són els nevus de color marró o negrós, encara que a vegades
també poden aparèixer nevus de color blau. Quan són d'aquest color és perquè
la lesió es dóna en la capa més profunda de la pell, la dermis. Això els diferencia
de la resta de nevus que solen situar-se en capes més superficials.
Els nevus blaus són lesions benignes, d'aspecte gris-blavós, una mica
sobrealçades. Poden aparèixer en qualsevol part del cos, tot i que és més freqüent
trobar-los a la cara, els braços, i en el dors de mans i peus.
Igual que passa amb la resta de pigues o berrugues, ha de cridar-nos l'atenció si
la lesió creix ràpidament o canvia el seu color o aspecte.
En general, tot canvi brusc d'aquesta mena de lesions ha de ser valorat per un
especialista al més aviat possible per a evitar problemes posteriors. AMIC

E
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Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

Elaboració pròpia

Pi i Margall, 52 -  Tel. 93 865 04 94
Caldes de Montbui

Arròs amb gerret i coliflor

RESTAURANTE CHINO
COMIDA CHINA i SUSHI

A DOMICILIO
i PARA LLEVAR

Tels. 93 862 63 99
93 865 40 09

Menú del día 6,50 i 7,95 euros

PEKÍN

c/ Aparici, 4  - CALDES

Ingredients per a 4 persones:
1 kg de gerret
1 coliflor petita o ½ gran
Pebrot verd italià
320 g d'arròs
Oli d'oliva verge extra
Safrà torrat i picat
Sal

Ingredients per a la picada:
1 manat julivert
1 cap d'alls
1 nyora
1 tomàquet

Ingredients pel brou:
aigua
porro
ceba
tomàquet
alls

Preparació:
Comencem netejant els gerrets (sense
treure les escates), els salem i els
reservem en un colador. Amb els caps i
alguns gerrets sencers (5 o 6) fem un
brou, per això sofregim ceba, tomà-

quet, porro i alls (trossejats grans), afe-
gim els caps i els peixos i els sofregim
també. Afegim aigua en quantitat
suficient, salem i deixem bullir una mitja
hora. Colem i mantenim calent.

Mentrestant, obrim la nyora, li traiem les
llavors i la posem en un bol amb aigua
perquè s'estovi. Piquem sovint el pebrot
verd. Netegem la coliflor i la tallem en
ramells petits. Traiem la carn de la nyora
raspant amb una cullera amb cura i fem
la picada amb la polpa de la nyora, els
alls, el julivert i el tomàquet.

Posem oli en una cassola i fregim els
gerrets (sense passar-los per farina). Els
reservem. En el mateix oli sofregim el
pebrot. Quan estigui confitat, hi afegim
la coliflor i li donem unes voltes. Afegim
la picada i remenem. Salem.

Afegim el brou de gerrets (uns 3 cullerots
per persona més un extra) i el safrà.
Quan bulli, deixem dos o tres minuts i
afegim l'arròs. Baixem el foc i deixem
coure fins que l'arròs estigui fet, ha de
quedar caldós. Si cal rectificar de sal.
DIT I FET



Serveis

c/ GEORGE LAWRENCE, 10
-  CALDES DE MONTBUI  -

Diumenge:  11 matí: Adoració i comunió
                     11.30h: Escola Dominical

                    per a nens i nenes
Dijous:         19,45h.: Temps de pregàries

............................................................................................................................................................

Reflexions

c/ Sant Pau, 94  -  93 865 48 25
Caldes de Montbui

    Assessorament de la seva
    activitat sense compromís

•  Assessorament Fiscal, laboral i comptable
•  Serveis advocats: Laboral, mercantil i civil
•  Declaració rendes
•  Canvis de nom de vehicles

Tel. 610 25 02 53
c/ Montserrat, 20
Caldes de Montbui

RAMON PICANYOL
Instal.lador Autoritzat

d’Aigua, Gas i
Electricitat

PROGRAMES DE TELEVISIÓ :
. Néixer de Nou: darrer diumenge
de mes a partir de les 10h a TV3.
. Buenas Noticias TV:
Cada diumenge a les 9,30h per La 2.

Pobre sense raó

Cada setmana les receptes més gustoses

1313131313

John Helinski és un home de 62 anys d’edat que va viure durant tres en
una caixa de cartró en una estació d’autobusos de Tampa, Florida. A
aquest immigrant polonès li havien robat els seus documents d’identitat.
Vivia en la seva caixa de cartró sense saber que tenia diners. Gràcies a
l’amabilitat i l’intens treball d’un funcionari social i d’un agent de policia,
van recuperar la seva identitat i van descobrir que en els últims tres anys
s’havien abonat regularment contribucions socials al seu compte bancari.
Ara ja no viu al carrer i pot tornar a una vida normal.
Quantes persones passen la seva vida afligides en les seves “caixes de
cartró” quan Déu té a disposició seva tots els recursos que necessiten
per viure una vida digna! . Jesucrist no va venir a acusar-nos dels “nostres
fracassos”, sinó a convidar-nos a entrar en la presencia del seu Pare.
Quan venim a Ell en humilitat i reconeixent la nostra necessitat de perdó
Ell canvia el nostre estat declarant-nos ciutadans de la casa de Déu. -1ª
Joan 3:1 -

Que gaudeixis d’un bon dia!

L’Hospital de Mollet no té, a data d’avui,
cap persona ingressada en procés de
Covid19, malgrat l’alta taxa d’atac que
ha registrat el territori del Baix Vallès, i
no hi ha hagut cap nou ingrés en els
últims deu dies. Les altes acumulades
sumen quasi 500 persones i, en relació
a la setmana passada hi ha hagut dues
defuncions. Malgrat això, es mantindrà
una àrea d’hospitalització preparada i
aïllada en cas de que hi hagi nous
ingressos en les properes setmanes.
Destacar que a dia d’avui ja s’han
reincorporat tots els professionals en
aïllament degut a un procés de Covid19.

L’activitat de consultes externes, ja
siguin per telèfon o presencial, i el
nombre de cirurgies i exploracions
programades segueix augmentant en
el progressiu retorn a la normalitat.
Concretament, l’ última setmana ja es
va realitzar el 60% del volum normal
d’activitat en consultes externes i quasi
el 80% del volum habitual en cirurgia.
Es manté la previsió del reinici dels parts
i de l’activitat obstètrica durant la Fase I
del nostre territori.

Durant aquest període s’han produït
també alguns canvis destinats a millorar
l’atenció que oferim als nostres
pacients. Les consultes externes, la
cirurgia i l’hospital de dia oftalmològic,
maxil·lofacial i del dolor es traslladen al
nou espai de l’FSM al carrer Vallès,
situat a l’edifici de l’Hospital Socio-
sanitari de Mollet i al que es pot accedir
pel carrer Vallès número 29, entre el
carrer Sant Llorenç i el carrer Gaietà
Vínzia. Aquest nou dispositiu inclourà
doncs l’Institut Oftalmològic, l’Institut
Maxil·lofacial i la Clínica del Dolor i
permetrà esponjar l’espai de consultes
externes, de l’hospital de dia i del bloc
quirúrgic de l’Hospital de Mollet.
Aquesta mesura també serà positiva en
la situació actual ja que ajudarà a
garantir les distàncies de seguretat en-
tre pacients.

L’Hospital de
Mollet no té cap
persona
ingressada
amb Covid19




