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a fa un parell de setmanes que els avis i àvies de Caldes
Groga i CDR-Caldes es tornen a trobar com abans, els

dimecres a les 12h a la plaça Catalunya per l’alliberament
dels presos polítics i exiliats, i conviden a tothom que s’hi
vulgui afegir per fer una pinya encara més forta.
Poc a poc tornaran a reprendre les activitats i labors que
feien, així com la Coral que es va formar fa un temps.

Caldes Groga i CDR
es tornen a trobar
a la plaça Catalunya

es del Rugby & Touch i el Centre Areneu Democràtic i
Progressista han iniciat una campanya de recollida

de brics de llet i conserves de peix, que serán lliurades
per la seva gestió a Creu Roja Caldes per ajudar a pal.liar
els efectes d’aquesta crisi económica causada per la
Covid-19.
Els punts de recollida són: Digitecg Caldes, Centre
Democràtic i Progressista i Ferreteria Boluda.
Un cop més, i ara més que mai, l’esport i la cultura donen
suport al poble.

J

El Rugby & Touch
i el Centre han engegat
una campanya solidària

D
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Caldes entra dins la fase 2 del
desconfinament amb noves mesures
D

JDB

es d'aquest dilluns 8 de juny, Caldes
de Montbui i tota la regió sanitària

metropolitana nord ha entrat en Fase 2
del desconfinament pel covid-19.

Una de les diferències més importants
respecte a la fase anterior, és que
s'eliminen les franges horàries de
passeig, excepte la franja reservada per
a les persones majors de 70 anys, que
serà entre les 10 h i les 12 h, i entre les 19
h i les 20 h.

Una altra novetat és que a partir d'ara es
podran fer trobades amb grups de fins
a 15 persones.

Respecte al petit comerç, ja podran obrir
al públic tots els establiments però hi ha
un límit d'aforament del 40% i s'haurà
de garantir una distància mínima entre
clients de dos metres.

Pel que fa a l'hostaleria i la restauració,
es podrà obrir al públic l'interior dels
establiments de bars i restaurants pel
consum en el local amb un aforament
que no podrà superar el 40% i el
consum s'haurà de fer a les taules.

A la fase 2 es podran obrir les piscines
recreatives amb un aforament màxim del
30% de la capacitat de la instal·lació i
garantint la distància de 2 metres de
seguretat entre els usuaris. S'haurà de
concertar cita prèvia i s'organitzaran
horaris per torns.

Els teatres, auditoris i biblioteques
podran obrir al públic, reservant
entrades prèviament, amb una tercera
part de l'aforament i amb un màxim de
50 persones en espais tancats i 400
persones a l'aire lliure.

JDB
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questa exposició que es va
inaugurar el passat 7 de març, es

va oder visitar molts pocs dies, ja que el
confinament pel COVID-19 va
suspendre tots els actes programats.

Ara, aquesta bella exposició, “Dones en
complicitat”, amb treballs d’una trentena
de dones artistes, s’ha tornat a obrir els
dissabtes i diumenges fins el dia 21
d’aquest mes de juny a l’Espai d’Art
Casino, perquè tothom qui vulgui pugui
visitar-la.

Els horaris són: dissabtes de 18 a
20.30h i diumenges de 12 a 14h i de 18
a 20.30h

A

Els caps de setmana es pot visitar la
2a exposició “Dones en complicitat”
a l’Espai d’Art Casino

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

Anem al Casino

Horari de visita:
Dissabtes de 18 a 20.30h
i diumenges de 12 a 14h
i de 18 a 20.30h

Exposició
Dones en complicitat.
A l’Espai d’Art Casino
Fins el 21 de juny

Caldestiu 2020,
del 6 de juliol
al 14 d’agost

Ajuntament organitza diferents
propostes d’activitats per a infants i

joves del municipi que cursin primària i
secundària (1r i 2n ESO).

Les inscripcions són del 8 al 14 de juny
telemàticament i del 8 al 12 de juny de
forma presencial, amb cita prèvia:
estiu@caldesdemontbui.cat o tel. 93 865
46 55  o WhatsApp 674 323 578.

A la organitzció hi ha diferents propostes
per a tots els nens, nenes i joves que
vulguin gaudir d’un estiu ple d’activitats
en el lleure, lúdiques i esportives on
també respondrem a les noves
necessitats emocionals, de seguretat i
higiene.

Les activitats d’estiu d’enguany s’orga-
nitzen per torns quinzenals, els infants i
joves estaran en grups de convivència
de 10 participants amb dos monitors de
referència i distribuïts en les diferents
seus.

L’
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l passat dia 6 es va inaugurar
virtualment aquesta interessant

exposició  amb la presència de l’alcalde
Isidre Pineda, la regidora de Patrimoni i
Memòria Local, Carme Germà, la directo-
ra del Museu, Anna Monleón i un mem-
bre del grup de suport a Raül Romeva
que es podrá visitar ja físicament fins el
dia 24 de juny.

La mostra es podrà visitar en els horaris
de Thermalia de divendres a dissabtes
de 18 h a 20 h i els diumenges de 12 h a
14 h.

Les visites es faran amb un aforament
màxim de 10 persones, amb mascareta
i mantenint la distància de segurerat.

Després de dos mesos i mig tancat per
la COVID19 el Museu torna a obrir les
seves portes i ho fa, justament, amb
l’exposició que va quedar suspesa pel
confinament i que s’havia d’inaugurar
amb el Mercat de l’Olla el passat mes de
març.

L’exposició “Presos Polítics a l’Espanya
contemporània” de Santiago Sierra, està
oberta fins el dia 24 al Museu Thermalia

“Presos Polítics a l’Espanya
contemporània” una exposició
prohibida a Arco
L’exposició, que va estar prohibida i
retirada de la Fira Arco de Madrid el febrer
del 2018, correspon a Santiago Sierra
(Madrid, 1966), artista vinculat a

l’anomenat «art polític», que recupera i
actualitza estratègies pròpies del
minimalisme, de l’art conceptual i de la
performance dels anys 70 i que va
guanyar popularitat precisament arran
de la prohibició d’aquesta exposició
que inclou 24 fotografies pixelades que
representen 74 persones

n els canals municipals encara es
pot veure el videoconcert que van

oferir per Sant Jordi els guitrristes de
l’escola municipal de música Joan Valls.

Ara que arriba el final d’aquest curs tan
especial, l’escola proposa també un
concert de final de curs diferent i virtual.
Serà el divendres 19 de juny a les 19h i
es podrà seguir pel canal de Youtube
de l´Ajuntament de Caldes de Montbui.

Amb aquesta proposta, es vol mostrar
el ventall d´instruments i nivells diferents
que acull l’EMM Joan Valls, però
sobretot el resultat de la bona feina que

L’EMM Joan Valls prepara un final de curs
virtual pel proper 19 de juny

tant el professorat com l’alumnat ha fet
des del confinament.

En els darrers mesos, a tot el món s’ha
vist que la música és un bàlsam, una
eina per expressar-nos i per emocionar-
nos i que és essencial en la societat que
vivim.

Des de l’EMM Joan Valls es demana una
reflexió al voltant del paper de la música
i de la cultura en general i s’encoratja a
tothom a omplir les sales de concert
quan la crisi sanitària hagi quedat enrera
i la “nova normalitat” ho permeti.
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
05/06/2020
Núm.         Oferta
296623      COSIDORA

(màquina industrial)
296552      NETEJADOR/A

(suplència)
296500      GEROCULTOR/A
296499      NETEJADOR/A
296444      ENGINYER/A

INDUSTRIAL
296438      PEÓ SERVEI NETEJA

VIÀRIA
296436      PEÓ RECOLLIDA

DEIXALLES
296378      ADMINISTRATIU/IVA
296225      ADMINISTRATIVA

DEPENDENTA
(tardes)

295955      AUX FARMÀCIA
295937      PEÓ PRODUCCIÓ
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’excepcionalitat
els serveis de la Piqueta continuen actius
per via telemàtica a través de:
borsatreball@caldesdemontbui.cat ,
clubfeina@caldesdemontbui.cat ,
clubfeina16@caldesdemontbui.cat ,
i pfo@caldesdemontbui.cat .
Si voleu més informació o si us heu d’ins-
criure 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
periòdicament les ofertes penjades al web:
www.caldesdemontbui.cat , per tal de no
perdre la oportunitat de formar part dels
processos de selecció.

La Generalitat suspèn
l’entrada de noves
sol·licituds per als ajuts
al pagament del lloguer
derivats de la COVID-19
La Resolució TES/1199/2020, suspèn, de
forma cautelar, la presentació de
sol·licituds d’aquests ajuts, fins que la
tramitació i valoració de les sol·licituds ja
presentades permetin analitzar la
suficiència del crèdit que faci viable la
continuació o no de la presentació de noves
sol·licituds. Les persones sol·licitants que
no hagin pogut tramitar a aquest ajut poden
optar per aquests altres:
    • Les persones amb rendes de lloguer
pendents, poden sol·licitar la prestació
econòmica d’especial urgència (sense
termini, sempre obert)
    • Les persones que estiguin al dia del
pagament de les rendes de lloguer, poden
sol·licitar la Subvenció per al pagament del
lloguer (http://www.caldesdemontbui.cat//
actualitat/noticies/subvencions-per-al-
pagament-del-l loguer-convocatoria-
2020.html). Convocatòria 2020 (termini fins
3 de juliol)

Exposició “Presos Polítics a
l’Espanya contemporània”
de Santiago Sierra,
al Museu Thermalia,
del 5 al 24 de juny
Thermalia acollirà, del 5 al 24 de juny,
l’exposició temporal de Santiago Sierra
“Presos polítics a l’Espanya contempo-
rània”. La mostra es podrà visitar fins al 24
de juny en els horaris de Thermalia
anunciats per la Fase 1, de divendres a
dissabtes de 18 h a 20 h i els diumenges
de 12 h a 14 h. Les visites es faran amb un
aforament màxim de 10 persones, amb
mascareta i mantenint la distància de
segurerat.
Després de dos mesos i mig tancat per la
COVID19 el Museu torna a obrir les seves
portes.

Caldestiu 2020,
del 6 de juliol al 14 d’agost
L’Ajuntament organitza diferents propostes
d’activitats per a infants i joves del municipi
que cursin primària i secundària (1r i 2n
ESO). Inscripcions del 8 al 14 de juny
telemàticament a http://ves.cat/erF8 i del
8 al 12 de juny de forma presencial, amb
cita prèvia: estiu@caldesdemontbui.cat o
tel. 93 865 46 55  o WhatsApp 674 323 578.
Les activitats d’estiu d’enguany
s’organitzen per torns quinzenals: del 6 al
17 de juliol, del 20 al 31 de juliol i del 3 al 14
d’agost. Els infants i joves estaran en grups
de convivència de 10 participants amb dos
monitors de referència i distribuïts en les
diferents seus: Escola el Calderí: 1r i 2n
primària, Escola Montbui: 3r i 4t primària,
Escola el Farell: 5è i 6è primària i l’Institut
Manolo Hugué: 1r i 2n ESO.

A la inscripció cal adjuntar:
· Full d’inscripció i declaració responsable
del pare/mare/tutor degudament
emplenats i signats.
· Fotocòpia del carnet de família
nombrosa/monoparental vigent si s’escau.
· Fotocòpia de la TSI
· Fotocòpia del carnet de vacunes
actualitzat.
Més informació a:
www.caldesdemontbui.cat i també a la
Regidoria d’Esports i regidoria de Joventut:
e s t i u @ c a l d e s d e m o n t b u i . c a t -
www.caldesdemontbui.cat

Llista de sol·licituds amb
el barem provisional de la
preinscripció per al curs
2020-2021
Ja podeu consultar la llista de sol·licituds
amb el barem proposicional de la
preinscripció per al proper curs 2020-2021
al 2n cicle d’educació infantil, primària i
secundària obligatòria a:
www.caldesdemontbui.cat

Subvencions per al
pagament del lloguer.
Convocatòria 2020
S’obre la convocatòria per a sol·licitar les
subvencions per al pagament de lloguer
per a l’any 2020. El termini per presentar
les sol·licituds és fins el 3 de juliol.  Més
informació 93 865 55 99, recordeu que
l’atenció presencial és amb cita prèvia.

La deixalleria reobre
el dia 2 de juny amb els
horaris habituals
Es restableixen els horaris habituals de la
deixalleria: dimarts de 16 h a 19 h, de
dimecres a divendres de 9.30 h a 13.30 h i
de 16 h a 19 h, els dissabtes de 9 h a 15 h
i els diumenges de 9 h a 14.30.
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Ajuntament ha reobert aquesta
setmana les instal·lacions esporti-

ves municipals, seguint les instruc-
cions fetes públiques pel Ministeri de
Sanitat en l’Ordre SND/414/2020, de 16
de maig, en què es flexibilitzen deter-
minades restriccions establertes en la
declaració d’estat d’alarma del Pla per a
la transició cap a una nova normalitat.

Ús dels pavellons municipalsÚs dels pavellons municipalsÚs dels pavellons municipalsÚs dels pavellons municipalsÚs dels pavellons municipals
Les CrLes CrLes CrLes CrLes Cremades,emades,emades,emades,emades, T T T T Torrorrorrorrorre Rojae Rojae Rojae Rojae Roja
i Bugarai i altres espaisi Bugarai i altres espaisi Bugarai i altres espaisi Bugarai i altres espaisi Bugarai i altres espais
tancatstancatstancatstancatstancats
L’obertura de les instal·lacions espor-
tives municipals cobertes es fa a través
de la concertació de cita prèvia amb
l’Ajuntament, titular de la instal·lació.
S’organitzen torns horaris, fora dels
quals no es pot romandre a la instal·la-
ció, i l’aforament es limita al trenta per
cent en cada instal·lació, tant pel que fa
a l’accés, com durant la pròpia pràctica.
Aquesta és una  primera presa de
contacte on de moment només se
cedeixen les instal·lacions als equips
sèniors de les entitats esportives locals,
als equips federats i, en el cas d’esports
individuals federats, al grup d’espor-
tistes que estiguin en la màxima catego-
ria possible.
A les instal·lacions esportives cobertes
ja es permet la pràctica esportiva
individual, sempre sense contacte físic,
mantenint les mesures de seguretat i
protecció i la distància física de
seguretat de dos metres.
Es coordina l’accés a l’equipament amb
l’operari municipal de manteniment,
que constatarà que la quantitat de
persones assistents és l’acordada,
obrirà l’equipament i el tancarà. Per això,
l’ús de l’equipament es realitzarà a porta
tancada, sense possibilitat d’accés des
de l’exterior per part de públic, familiars,
ni mitjans de comunicació.
Temporalment no es podrà fer ús dels
vestidors, fins a nova ordre i per tant les
persones usuàries hauran de venir amb

Les instal·lacions esportives calderines
obren les portes amb les limitacions
de la fase 2

la roba d’entrenar  ja posada. El que sí
que es permetrà serà l’ús dels sanitaris
en cas de necessitat.
Pel que fa al material esportiu emprat
durant l’entrenament es desinfectarà i
emmagatzemarà a les dependències de
cadascuna de les entitats usuàries i en
acabar la jornada es procedirà a la neteja
de la instal·lació, reduint la presència de
personal al nombre mínim suficient per
a la prestació adequada de servei.
Finalment, el Camp Municipal de Futbol
es pot obrir amb cita prèvia des de la
fase 1 i està regulat per les mateixes
restriccions d’ús que els pavellons.

El CEM prepara l’obertura elEl CEM prepara l’obertura elEl CEM prepara l’obertura elEl CEM prepara l’obertura elEl CEM prepara l’obertura el
15 de juny15 de juny15 de juny15 de juny15 de juny
Pel que fa al Complex Esportiu
Municipal (CEM) Les Cremades
(piscines, sales d’activitats dirigides i
gimnàs) , el gestor de les instal·lacions
esportives municipals, el Club Natació
Caldes, ha comunicat a la Comissió de
Seguiment amb l’Ajuntament la seva
intenció d’obrir portes el proper dilluns
15 de juny.
Fruit de les tasques de neteja i
desinfecció les instal·lacions estan

gairebé apunt per acollir als centenars
d’abonats i abonades del Complex que,
malgrat les modificacions que s’hauran
d’aplicar en matèria sanitària, podran
tornar a reprendre la pràctica esportiva
amb el màxim de garanties.
Prova d’això n’és el document amb
format guia que ha elaborat el mateix
club on informa als usuaris i usuàries
de quines son les noves mesures i com
caldrà actuar a partir d’ara. Consulteu
també www.cncaldes.cat
La piscina, doncs, ja es pot utilitzar
també per a fins recreatius, a més dels
esportius, seguint unes noves normes.

Pel que fa a la piscina descoberta del
CEM Les Cremades, es preveu que
l’inici de la temporada d’estiu sigui
durant la setmana de Sant Joan, com
cada any.

Ús de pistes descobertesÚs de pistes descobertesÚs de pistes descobertesÚs de pistes descobertesÚs de pistes descobertes
Les pistes descobertes d’accés lliure
(que no són escolars), es regulen amb
la mateixa normativa que regula l’ús de
la via pública. Per tant, no s’hi poden
grups de més de 15 persones, cal portar
mascareta i cal preveure una distància
de dos metres entre persones.

L’
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ls cooperants calderins Josep
Artigas, des de Senegal, Arnau

Baulenas des d’El Salvador i Joan Serra
des de Mèxic han estat els protagonistes
de la Website que ha organitzat aquest
dimecres la regidoria de Solidaritat i a la
que hi han assistit, a més dels propis
cooperants, l’alcalde Isidre Pineda, la
regidora Angeles Llive, la tècnica de
solidaritat  i representants de Càrites
Caldes, Rottary Club i Caldes Solidària.

A la trobada, tant l’alcalde com la regidora
han reiterat el compromís de l’Ajunta-
ment amb la solidaritat i que passa, entre
d’altres accions, per mantenir el 0’7%, i
mantenir la dotació de 50000• per a la
convocatòria d’ajuts solidaris d’aquest
2020.

A la trobada, que es pot reproduir al canal
youtube de l’Ajuntament, els cooperants
han exposat la situació tant personal
com del país on estan cooperant, éssent
la situació d’El Salvador la més
complicada debut a la situació política
del país de règim repressor i
antidemocràtic. Un exemple és la
situació que viu el mateix Arnau
Baulenas que, tot i tenir la condició de
salvadorenc, no ha pogut tornar al país
fins aquesta setmana i ara es troba
contingut en l’habitació d’un hotel fins
que les autoritats polítiques el deixin
sortir.
Baulenas diu que, com a molts altres
països, la crisi sanitària ha posat de
manifest tot un seguit de mancances
endèmiques, sobretot en sanitat i
educació, i està servint d’excusa per a
l’aplicació de mesures repressives per
part del règim que governa el país que,
només en aquests mesos de confina-
ment, ha detingut més de 5000 persones
que es troben retingudes en centres de
contenció i, en alguns casos, de tortura.
Baulenas també critica els governs
europeus i dels EEUU que fan dotacions
econòmiques al país sense exigir
garanties democràtiques i ha comparat
la situació de El Salvador amb la de
Nicaragua o Veneçuela. Pel que fa a la
incidència del covid19, Baulenas diu
que les xifres oficials, que ell no creu,
parlen de 45 morts, però que en

Trobada virtual amb els cooperants calderins
Josep Artigas, Arnau Baulenas i Joan Serra

qualsevol cas creu que morirà més gent
de gana o de denge que de covid ja
que prop d’un 60% de les persones
viuen en una economia “informal”.

Pel que fa al Senegal, Josep Artigas, diu
que les xifres oficials parlen d’uns 4000
casos de covid19 i de 40 morts, xifra
que ell troba dificil de creure.
Artigas destaca que el Senegal no està
preparat per afrontar la pandèmia i que
el govern mira cap a França, però impro-
vitza força pel que fa a les mesures, com
per exemple, el tancament de les

escoles que havien de reobrir aquest
dimarts 2 de juny, però en trobar 10
professors afectats pel virus, van tornar
a dictar-ne el tancament. D’altra banda,
Artigas destaca el pes de l’economia en
les decisions per gestionar la crisi ja que
es tracgta d’un país on la majoria de la
gent viu al dia, surt al matí per anar al
bosc i vendre la llenya i amb això
compren el menjar del dia. En aquest
sentit, el confinament fa que la gent no
pugui sortir a buscar el menjar del dia.
Artigas destaca la importancia dels
projectes cooperatius en general i del
que porta a terme ell al Senegal en
particular, ja que si la gent del país
s’espavila no dependrà tant de Dakar,
ni de França ni d’enlloc i podran
mantenir-se amb medis propis.

Pel que fa a Mèxic, Joan Serra ha
destacat, de la zona on ell es troba
(Monterrey, Mèrida, Yucastan) que no
hi ha una excessiva sensació de control
i que això ho atribueix al govern d’es-
querres que actualment governa el país.
Ha parlat d’unes 10000 persones

mortes per covid19, segons les xifres
oficials, però ha destacat les morts
colaterals per suicidis que són molts o
per ingesta d’alcohol no apte pel
consum, una situació que s’ha generat
a causa de la implantació de la llei seca
amb la crisi sanitària, que no ha fet més
que accentuar els problemes derivats
de l’alcoholisme que ja viu el país i la
violencia de gènere.
Serra recorda que Mèxic, com El
Salvador, és un país on hi ha grans
diferències socials que ara s’han
accentuat amb l’augment de persones

que han perdut la feina d’un dia per
l’altre. A Mèxic les escoles també estan
tancades i Serra creu que quan es
reobrin es començarà a normalitzar la
situació. Serra també ha explicat que
ningú pot entrar a les comunitats
indígenes ja que hi ha molta por al
contagi. I pel que fa al seu projecte en
concret, la promoció del projecte haurà
d’esperar, però creu que trobaran la
manera de continuar promocionant la
cultura i l’habit d’escriure entre els
infants i joves del país.

La sessió, d’una hora de durada i en la
que també han intervingut les
persones representants de les entitats
calderines, s’ha tancat amb el
reconeixment a la tasca solidària tant
dels cooperants com de les entitats i
del propi ajuntament que ajuden a que
els projectes siguin possibles i amb la
sensació d’haver descobert, degut a la
situació actual, una nova manera
d’estar en contacte més permanent I
que de ben segur es mantindrà en el
temps i més enllà de la crisi sanitària.

E





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 -
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Opinió

Toponímia i guerra civil (2a part)

S ant Llorenç de
Morunys va ser

Morunys, però el 1937
van afegir-li Llorenç
Morunys, en canvi Sant
Llorenç d’Hortons va

ser Llorenç d’Hortons tota la guerra però
el de Savall, va ser Ripoll del Vallès. Dels
Sant Martí: Maldà, Tous, Sarroca,
Sesgueioles i Vell, van adoptar els noms
de Plana de Riucorp, Tous d’Anoia,
Castellsarroca, Sesgueioles i Vellmartí;
mentre que Sant Mateu de Bages
passaria a Bages d’en Selves, Sant
Miquel de Fluvià a Fluvià d’Empordà i
Sant Miquel de la Vall a La Vall del
Montsec.

El Puig seria el nom adoptat a Sant Mori,
Seguries de Ter a Sant Pau de Seguries i
els municipis dedicats a Sant Pere:
Ribes, Riudebitlles, Torelló, Vilamajor,
Pescador i Sallavinera, serien Ribes del
Penedès, Riudebitlles, Bellserrat, La
Força, Empori i Sallavinera d’Anoia; Sant
Privat d’en Bas va agafar el nom de la
muntanya que li fa ombra: Puigsacalm.

Sant Quintí de Mediona va fer honor a
les seves deus adoptant el nom
d’Aigüesbones, Sant Quirze de Besora
va ser Bisaura de Ter, recuperar el nom
antic de Besora, el del Vallès, també
conegut com Sant Quirze de la Serra, es
va quedar en Quinze de la Serra i el de
Safaja en Quirze Safaja. Els Sant
Sadurní no van tenir massa problema,
restant els tres en Sadurní d’Anoia,
Osormort o Sadurní de l’Heure, Sant
Salvador de Bianya seria Hostalets de
Capsacosta, el de Guardiola quedaria
en Guardiola de Bages i al Pallars, el de
Toló, en Vila de Toló.

Els municipis dedicats a Sant Vicenç,
de Calders, de Castellet, de Montal, de

Torelló i dels Horts, serien Calders de
Baix Penedès, Castellet de Llobregat,
Llavaneres de Montalt, Lloriana de Ter i
Els Horts de Llobregat.

A les Santes, Sant Bàrbara seria Plana o
Planes del Montsià; Sant Cecília de
Voltregà, Cecilia de Voltregà i les Santa
Coloma: de Cervelló, de Gramenet, de
Farners, de Queralt passarien a Pinedes
de Llobregat, Gramanet de Besòs,
Farners de la Selva i Segarra de Gaià,
sent Santa Cristina d’Aro, Ridaura d’Aro;
Sant Eugènia de Berga, Berga del Castell
i Santa Eugènia de Ter, avui agregat a
Girona, El Pla de Ter.

Santa Eulàlia de
Riuprimer es quedaria en
Riuprimer i la de
Ronçana en Ronçana
del Vallès, com Santa Fe
del Penedès, Santa i Fe,
seria Torre del Penedès;
Santa Margarida de
Montbui, Aigüesbones
de Montbui i tant Santa
Maria de Merlès, d’Oló i
de Palautordera, es
quedaria en Merlès, Oló
i Palautordera, pendent
el Sant Maria, com Santa

Oliva només va perdre el Santa i restà
Oliva del Penedès.

A la Garrotxa, Santa Pau seria Pau de
Sert, Santa Perpètua de Mogoda
Perpètua de Mogoda, mentre que la de
Gaià agafà el nom de Pontils, un poble
del municipi i Santa Susanna va ser
Montagut de Mar.

Alguna població com Sant Genis de
Vilassar va canviar a Vilassar de Dalt i
així quedà, com Sant Martí de
Sobremunt, que sent Les Roques de
Osona, avui ha quedat en Sobremunt o
Toses, que per distingir-lo amb Tossa de
Mar, li van posar Toses de la Muntanya,
o l’actual Vilanova del Vallès es va treure
del damunt el de la Roca, que el
franquisme li va tornar a posar.

Altres casos curiosos són Santpedor,
etimològicament Sant Pere d’Or, que
passaria a ser Graner de Bages, Sant
Martí de Riudeperes que fa anys va
recuperar el de Calldetenes; els nuclis
de La Gleva i Vinyoles d’Oris seria
fusionat en un memorable Glevinyol de
Ter, Sidamon per Olèstria, potser per l’oli
i les oliveres, Castelladral que era el
nucli antic de Navàs passaria a ser
Navàs per sempre, o el cas de la
població que més noms va tenir al llarg
dels gairebé tres anys de guerra va ser
Jesús, pedania de Tortosa, el 1936, que
en un primer moment els anarquistes
van rebatejar com Ascaso de Ebro, en
memòria del cap anarquista mort a
l’assalt a les Drassanes de Barcelona,
desprès el 1937 va ser Molins d’Ebre o
Molinos de Ebro, però l’abril de 1938,
en ser Jesús la part de Tortosa a la riba
dreta de l’Ebre, caigué a mans
franquistes i va tornar a ser Jesús.

La majoria d’aquests noms no es van
fer oficials als primers dies, foren
adoptats per els comitès locals i
generalment fins entre gener i setembre
de 1937 no van ser aprovats al Diari
Oficial de la Generalitat.

El total de canvis va ser de cent vint i
quatre, però un decret d’octubre de 1937
limitava els canvis a l’acord municipal i
al reconeixement de la Generalitat, però
l’ardor dels primers mesos de guerra
havia passat, les preocupacions eren
unes altres i la gent feia temps que
tornava a tocar de peus a terra.

Aixì amb connotacions religioses com
La Seu d’Urgell, Verges, La Bisbal
d’Empordà, Vallbona de les Monges,
Vila-Sacre o barris com La Sagrera, no
van canviar de nom, ni tampoc Santa
Margarida i els Monjos, Sant Cebrià de
Vallalta, Sant Agustí de Lluçanès o Sant
Pol de Mar.

Joan Pallarès-Personat
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Actualitat

L’Arxiu a Casa d’aquesta setmana mostra
diversos programes antics de la Festa Major
de Caldes
D urant més de 150 anys, Caldes de

Montbui ha celebrat la seva Festa
Major el més d'octubre en honor a la
Santa Magestat i a Nostra Senyora del
Remei, però antigament s'havia celebrat
l'11 d'agost

Antigament la Festa Major de Caldes de
Montbui oferia homenatge a Santa
Susanna el dia onze d’agost. Anys
desprès, la festa gran del poble va
començar a retre homenatge a la Santa
Majestat que celebrava la seva festivitat
el quart diumenge de setembre i per tant
la Festa Major es feia durant aquest cap
de setmana.

A l’any 1861 es va posar de manifest
que la celebració de la Festa Major
quedava enfosquida pel posterior aplec
del Remei, el segon cap de setmana
d’octubre. I per això l’Ajuntament va
decidir el dia 21 de juliol de 1861 unificar
la celebració de la Santa Majestat i de
Nostra Senyora del Remei creant la
capvuitada.

Així, la Festa Major es va traslladar al
segon cap de setmana d'octubre i la
festa del Remei va passar al tercer
diumenge, convertint-se en un fi de
festa al cap de vuit dies.



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
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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

Tarruell
c/ Sant Ramon, 7 – Tel.93 865 09 97
R.T.Maynou
Av. Pi i Margall, 36 – Tel 93 865 41 46
La 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.

ens dubte la Covid-19 ens ha canviat les vides dràsticament en els últims
mesos. Ens ha canviat la manera de veure la vida, ens ha qüestionat la nostra

pròpia vulnerabilitat, el sistema d'ensenyament, la manera de treballar i sens dubte
ens canviarà també la manera d'afrontar enguany les vacances. Les limitacions a
les quals ens veurem sotmesos per a viatjar, unit a la por al contagi que ens durarà
encara un temps i el distanciament social ens planteja el dubte de què fer aquest
estiu. Segurament, hi haurà un augment del turisme de proximitat en detriment de
l'internacional, així com optar per destins més solitaris i menys freqüentats i
desplaçar-nos més amb transport privat. Una de les opcions que sens dubte
prendrà força i que ja es reflecteix en les reserves, és la de llogar una autocaravana,
la qual ens permet viatjar sense haver de compartir espais públics i freqüentats. A
més, té moltíssims avantatges tant si viatges en parella, amics o amb nens i dóna
una llibertat incalculable. Vegem algunes d'elles.

Llibertat. Sens dubte la més important. Amb autocaravana l'organització de les
vacances és molt flexible. És cert que en alguns països o llocs hauràs de fer unes
mínimes reserves en un càmping, per exemple, però no estàs sotmès al calendari
estricte d'una altra mena de vacances, ja que no és difícil trobar sempre algun lloc
on pernoctar. Nommés et preocuparas de gaudir i relaxar-te.
Convivència. En passar molt de temps tancats en un habitacle petit amb familiars
o amics, permet gaudir de més temps en família i compartir amb ells experiències
i el dia a dia.
Bona alimentació. Portar la cuina
sempre a coll, et permet cuinar com
si fossis a casa teva i per tant, no
estar obligat a menjar en restaurants
o utilizar menjars processats, no tan
bons per a la salut.
Economia. Viatjar en autocaravana
pot resultar més barat si viatges amb
amics i reparteixes totes les despeses.
També és més econòmic per a famíli-
es nombroses, ja que els costos de viatjar d'una altra manera, eleven molt el pressupost.
Confort. Les comoditats que ofereixen avui dia les autocaravanes disten molt
d'antany. Compten amb tot el necessari per a fer de la nostra estada un record
agradable.
Accés il·limitat. L'autocaravana et dóna la facilitat d'accedir a qualsevol lloc per
retirat que estigui, sense necessitat de fer transbords o combinar diferents mitjans
de transport.
Aventura. Viatjant d'aquesta manera, saps sempre d'on surts, però mai on acabaras
ni com. És un dels avantatges si ets una persona a la que t'agraden les sorpreses
i ets més espontani.

Òbviament, no tots són avantatges a l'hora de viatjar en una autocaravana. L'espai
reduït ens obliga a ser respectuosos amb la resta de persones que viatgen amb
nosaltres i extremadament ordenats. A causa de les dimensions reduïdes, pot fer
també que llocs com el bany o la dutxa no ens resultin tan còmodes com estar en
un hotel i ens veurem obligats a calçar la caravana, anivellar-la i rebutjar les aigües
residuals, comprovar els nivells d'aigua, i potser dormir una mica menys si els
altres companys de viatge són més matiners. Però salvant aquests problemes,
sens dubte, els avantatges són majors, i serà una experiència que grans i petits
recordaran durant temps...i possiblement... repetiran.

S

Viatjar en autocaravana aquest estiu:
La solució a factors com la por
al contagi i el distanciament



Salut

- 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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Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

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

Així són els test i proves
per a comprovar l'eficàcia
dels productes cosmètics

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

Estètica dental. Ortodòncia
Odontologia general. Implantologia

uantes vegades t'has preguntat si les promeses que realitzen les signatures
cosmètiques són reals? Generalment confiem en unes determinades marques

i no en unes altres. Més enllà de la nostra confiança cega cap a aquestes marques,
has de saber que, abans de posar un producte cosmètic en el mercat, els
laboratoris seriosos realitzen assajos i proves de diferent tipus per a comprovar
que la fórmula final s'ajusta als beneficis que es buscaven... Per a conèixer quin
tipus de proves es realitzen abans de llançar un cosmètic, hem parlat amb els
científics de Sibari Republic, que ens donen les claus per a entendre quins estudis
es realitzen per a comprovar l'eficàcia dels productes cosmètics.

Aquests són els test i proves d'eficàcia dels productes cosmètics
1- Un producte cosmecèutic ha d'oferir qualitat, eficiència i transparència. És
necessari que es realitzin diferents tests d'ús i d'eficàcia en voluntaris sota control
dermatològic per a garantir resultats visibles en la pell.

2- Test d'ús. Serveix per a verificar l'acceptació, tolerància cutània i seguretat dels
productes. Es realitza en voluntaris humans, els qui s'apliquen la mostra durant X
dies. Paral·lelament, es realitza un qüestionari a l'inici i al final de l'assaig, on
donen la seva opinió subjectiva sobre els productes.

3- Test d'eficàcia. Es tracta d'estudis d'eficàcia objectiva, poden ser assajos in
vitro, in vivo o ex viu i s'utilitzen diferents equips dissenyats per a analitzar l'estat
cutani. Certifiquen que el producte avaluat compleix el que promet.

4- Els estudis d'eficàcia cosmètica són especialment rellevants perquè han d'estar
fonamentades amb proves apropiades i verificables, incloses les avaluacions
d'experts. Mesuren, per exemple, la profunditat de les arrugues, el nivell
d'hidratació, els nivells de greix en la pell, etc.

5- Cada producte cosmecèutic està formulat per a exercir unes determinades
funcions que vénen reivindicades en l'etiquetatge i, que han d'ajustar-se al
compliment de la legislació i a les dades que justifiquen que són funcions reals.
Segons el benefici cosmètic que defensi cada producte, es determina quin tipus
i nivell d'evidència es necessita per a provar la seva eficàcia.

6- Els estudis desenvolupats en voluntaris respecten regles ètiques i els productes pro-
vats són sotmesos prèviament a controls de seguretat, seguint mètodes fiables. AMIC
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Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

Elaboració pròpia
Pi i Margall, 52 -  Tel. 93 865 04 94

Caldes de Montbui

Recepta de sobaos pasiegos
Ingredients:
-200 g de mantega estovada
-200 g de sucre
-175 g de farina
-3 ous
–1/2 sobre de llevat de rebosteria
-ratlladura de 1/2 llimona
-2 culleradetes de llavors d’anís

Preparació:
Batem els ous amb el sucre i afegim la
farina i el llevat tamisats, les llavors
d’anís (opcional), la ratlladura de llimona
i la mantega. Barregem tot fins a formar
una pasta homogènia.

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

La deixem reposar 10 minuts tapada
amb un drap.
Greixem lleugerament un motlle gran
rectangular o diversos motlles de paper
per a sobaos i els emplenem amb la
preparació fins a arribar a les tres quartes
parts de la seva altura. Si usem un
motlle, aboquem en ell tota la massa.

Escalfem el forn a 175ºC i coem els
sobaos durant uns 15 minuts o fins que
punxant amb un escuradents aquest
surti net. Si usem un motlle, la cocció
trigarà una mica més, aproximadament
8-10 minuts. Quan estiguin llestos, els
traiem del forn i els deixem refredar.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.

Cada setmana les receptes més gustoses
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Avui és un dia especial
Potser pensis: Què d’especial té aquest dia, és tan normal com altres ¡.
La Bíblia diu que la vida del ser humà és com la flor del camp: als matins
floreix ; a la tarda s’asseca i es mor. La temporalitat de la nostra existència
es tal que ens ha d’animar a aprofitar cada segon i viure el moment
precís. Probablement has escoltat aquestes paraules: “La vida passa
volant”. Però tu i jo podem avui volar en la vida, tenint present que no
tornarem a viure el mateix temps d’avui, a treure-li profit a les situacions
i a establir sanes relacions. L’escriptor del Salm 118 deia: “Aquest és el
dia que ha fet el Senyor; en gaudirem i ens alegrarem en Ell”. No va dir
demà, ni dintre d’un mes o el pròxim any, va dir AVUI.
   Decideix fer del dia d’avui un dia d’oportunitats. Déu desitja que facis
canvis a la teva vida: saluda a qui fa temps ignores, duu ànim al
descoratjat, comparteix quelcom del que tens amb altres; fes d’aquest
dia un dia especial.

Que tinguis un bon dia!

Reobertura del
Cementiri Municipal
A partir del dilluns 8 de juny, Caldes de
Montbui entra en Fase 2 de desescalada
i atenent l’actualització sobre la
normativa relacionada amb vetlles i
enterraments, l’Ajuntament informa que
el Cementiri Municipal reobre en l’horari
habitual a partir del dimarts 9 de juny.

Als enterrament hi podran assistir un
màxim de 25 familiars i amics, més la
persona que oficia el sepeli.

L’Ajuntament recorda que és obligatori
l’ús de la mascareta a partir de 6 anys, la
higiene de mans i mantenir la distància
de seguretat de 2 metres entre persones.

Horari del Cementiri Municipal:
. De dimarts a divendres, de 8 h a 18 h
, Dissabtes i diumenges, de 9 h a 14 h
. Dilluns tancat
. Els dies d’atenció al públic són: dimarts,
dijous i dissabtes de 8 h a 14 h

Sessions de participació
per a la definició col·lectiva
de l’edifici d’habitatge per
a joves
S’inicia un procés participatiu per definir
de manera col·lectiva l’edifici d’habi-
tatges per a joves que es construirà al
municipi.
Les sessions de debat virtuals  es faran
els dies 16 i 30 de juny i 7 de juliol de
17.30 h a 19.30 h.
Si tens més de 16 anys pots participar
en aquest procés de participació que
inicia l’Oficina d’Habitatge i que permetrà
reflexionar i debatre sobre aspectes
claus d'aquest edifici que serà construït
a l’avinguda Fontcuberta, com els
valors, els usos comunitaris interiors i
exteriors, la funcionalitat dels espais, la
gestió, els requisits per accedir-hi, els
espais compartits, etc.




