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Divendres 25 de setembre
19h Canal Youtube d’Esquerra
Republicana del Vallès oriental
Acte de presentació de “Tornarem a
vèncer”, d’Oriol Junqueras i Marta
Rovira.
Amb Jaume Mauri, Marta Vilaret, Isidre
Pineda, i la participació de la periodista
calderina especializada en informació
judicial, Maria Núria Revetlle.

Diumenge 27 de setembre
18.30h  Casino
XIII Cicle de Teatre de Tardor.
Per exigencias derivades de la
pandemia, tindrà lloc la projecció del
vídeo de l’estrena de l’obra a la pantalla
gran: “El Cafè de la Marina” de Josep
Maria de Sagarra, a càrrec del Grup
Escènic Casino, dirigit per Francesc
Serra. Preu: 3 euros.

Fins el 27 de setembre
Espai d’Art Casino
Exposició d’aquare.la i oli de l’artista
Joan Coch.

Fins el 27 de setembre
Sala Delger
Exposició “Comunicació visual” recull
de poesies visuals, de Miquel A.
Mercader i Guillem Dotú.

Dimecres 30 de setembre
19h  Sala petita del Casino
Inici dels actes de celebració dels 25
anys de catifes a Caldes.
Xerrada: Corpus, flors, colors i festa,
a càrrec del folklorista Amadeu Carbó,
autor del llibre: Corpus, la festa de les
flors.
Activitat gratuita i també es podrà
veure online: https://zoom.us/j/
7826908089 .
Org. Acció Cívica Calderina i
Federació Catalana d’entitats
Catifaires.

Dimarts 6 d’octubre
De 8 a 13h  Aparcament  del carrer
Escoles Pies
Deixalleria mòbil.
La visita mensual del camió adaptat
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amb contenidors de recollida es
repeteix cada primer dimarts de mes.

Cada dimecres
20h Casino
Assajos de la Coral Cantem Cantant.
Inscripcions:
cantemcantant gmail.com

De 21 a 22.30h  Camp Municipal
d’Esports de Les Cremades.
Entrenament de Rugby.
Org. Rugby & Touch Caldes, secció
esportista del Centre Ateneu Democràtic
i Progressista.
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T al i com ha informat el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de

Catalunya, aquest dimarts hi havia 461
grups confinats en 348 centres
educatius dels diferents territoris a causa
del coronavirus. El 93,6% de centres de
Catalunya tenen la totalitat dels seus
grups en funcionament.
Un d’aquests grups pertany al 2on Cicle
d’Infantil i Primària de l’Escola Montbui
de Caldes. Altres escoles properes que
també han confinat algun grup són
l’escola El Colomer de Bigues i Riells,
amb el confinament de 3 grups, l’escola
Jaume Balmes de Sant Feliu de Codines
amb un grup confinat, i l’Institut Ramon
Casas i Carbó de Palau-Solità i
Plegamans, amb el confinament d’un
grup.

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS
Quin són els requisits per poder entrar
en un centre educatiu?
Es pot anar a l’escola si:
. No hi ha símptomes compatibles amb
la covid-19 (febre, tos, dificultat
respiratòria, malestar, diarrea...).
. No conviu o ha estat en contacte estret
amb un positiu de covid-19 confirmat o
amb símptomes compatibles en els 14
dies anteriors.
. No està esperant el resultat d’una prova
PCR.

Les famílies poden entrar a l’escola
d’acord amb les indicacions del centre,

i seguint totes les mesures de protecció,
amb mascareta i sempre mantenint la
distància de seguretat.

Què cal fer en el cas que hi hagi un
positiu?
. En cas que un infant tingui símptomes,
no ha d’anar a l’escola. Tampoc no ho
ha de fer si se li ha diagnosticat
coronavirus o s’està pendent del
resultat d’una prova PCR ni si conviu
amb un cas confirmat.

. Si hi ha un positiu per covid-19, es
posarà el grup de convivència en
quarantena.

Quan es tanca una escola?
Tot i que Educació s’ha compromès a

no tancar els centres escolars durant tot
el curs, si hi ha dos casos positius de
dos grups estables diferents, es
valorarà tancar el centre, sempre que les
autoritats sanitàries ho considerin
convenient.

En cas que una escola no pugui fer
activitat lectiva perquè tots els cursos
hagin de complir una quarantena a
casa, l’escola continuarà funcionant en
tot moment per als fills dels treballadors
essencials, i també es mantindrà obert
el servei de menjador per poder donar
servei a les famílies més vulnerables.

Com s’actua davant d’un cas d’infecció
per coronavirus?
. Si es confirma un cas positiu, la família
rebrà la comunicació a través d’un
professional sanitari.
. El Servei de Vigilància Epidemiològica
territorial rebrà l’avís i ho posarà en
coneixement dels serveis territorials
d’Educació o del Consorci d’Educació
de Barcelona i de la direcció del centre
educatiu; comunicarà les primeres
mesures a prendre i el plantejament de
l’estudi del cas al centre educatiu amb
més profunditat i es comunicarà a
l’Ajuntament.

Quins són els elements de decisió per
establir quarantenes o, si escau,
tancaments parcials o totals d’un centre
escolar?
. Cas positiu en un o més membres d’un
grup de convivència estable: tot el grup
de convivència estable té consideració
de contacte estret, per tant s’ha de
recomanar la quarantena de tot el grup
de convivència.

. Cas positiu en dos membres no
convivents que pertanyen a dos grups
de convivència diferents d’un mateix
espai (un edifici, un torn, una ala d’un
edifici...): tot el grup de convivència
estable pot tenir consideració de
contacte estret, per tant, i depenent de
la valoració de vigilància
epidemiològica, es podria recomanar la
quarantena dels grups de convivència
d’aquell espai

. Cas positiu en dos o més membres no
convivents que pertanyen a grups de
convivència en diferents espais: tot el
grup de convivència estable té
consideració de contacte estret, per tant
s’ha de plantejar la quarantena dels
grups de convivència afectats, a més a
més es podria plantejar la interrupció de
l’activitat presencial del centre educatiu

En el marc de la cerca activa de casos,
es realitzarà un test PCR a tots els
membres dels grups de convivència
estable que siguin contacte estret d’un
cas diagnosticat.

Primers confinaments en centres escolars
de Caldes de Montbui i rodalies

JDB
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L’alcalde Isidre Pineda, la regidora
d’Esports, Núria Carné, i el regidor

d’Urbanisme, Jordi Martín, han visitat el
Complex Esportiu Les Cremades i el
Pavelló del Bugarai, per valorar l’evolu-
ció de les obres que s’estan realitzant
en aquests equipaments.

Les obres de rehabilitació de la piscina
antiga de Caldes, situada al Complex
Esportiu de Les Cremades, tenen un
import total de 231.790,14 euros, i
s’estan realitzant en tres fases: una
primera, que va començar el desembre
del 2019 coincidint amb el tancament de
la piscina en motiu de les festes
nadalenques i va finalitzar el gener del
2020, una segona que ha finalitzat ara, i
una tercera que es preveu fer l’any
vinent en un altre moment de l’any en
que es pugui aturar l’activitat a la piscina.

Els treballs de la primera fase van
consistir en el reforçament de
l’estructura de la coberta de la piscina
en la seva cara nord i sud. La segona
fase ha consistit en el manteniment i la
reparació de l’estructura que aguanta la
coberta i ha requerit la instal·lació d’una
bastida de 8 metres d’alçada. Finalment,
la tercera fase, que es preveu realitzar
l’any vinent, consistirà en la reposició
de la platja actual de la piscina, és a dir,
l’aixecament de tot el terra que envolta la
piscina i la seva substitució per un nou
paviment.

Les obres de rehabilitació estructural de
la piscina antiga van començar el 23 de
desembre de l’any passat després que

Finalitzen els treballs de la segona fase
de la piscina antiga

la primavera del 2019 es comencés a
instal·lar un nou sistema de climatització
en aquesta piscina que ha culminat amb
la instal·lació d’un nou tub de
climatització.

Recordem que les obres per una
climatització més saludable i eficient en
aquesta piscina es van realitzar durant
la primavera de l’any passat. La
instal·lació del nou sistema, que millora
la qualitat de l’aire - amb una millor
renovació de l’aire i una millor regulació
de la humitat relativa - i augmenta
l’eficiència energètica de l’equipament
redunda en un augment del confort de
les persones usuàries i també evitarà la
degradació dels tancaments i de
l’estructura renovada de l’edifici. A més
d’aquests beneficis, el nou sistema de

climatització, que ha tingut un cost de
118.440 euros i ha comptat amb una
subvenció de la Diputació de 50000
euros, contribueix a augmentar
l’eficiència energètica de l’equipament.
Val a dir que la piscina antiga continua
oferint un gran valor al Complex
Esportiu Les Cremades i que gràcies
als serveis complementaris de les dues
piscines es dóna resposta a una gran
demanda de cursos i cursets intensius
de natació adreçats a les escoles o a
particulars, i també a la tradició calderina
d’esports d’aigua. En concret, la piscina
antiga s’utilitza majoritàriament per als
entrenaments de les seccions de
Natació i de Waterpolo del Club Natació
Caldes i per als usos d’esportistes
individuals del Complex Esportiu Les
Cremades.

rrel de la situació de pandèmia
viscuda la primavera passada,

l’Ajuntament de Caldes de Montbui va
haver d’ajornar les activitats de sensibi-
lització com a municipi adherit des de
2018 al projecte Ciutats defensores dels
Drets Humans. Donada la impossibilitat
de dur a terme actes presencials, l’entitat

L’Ajuntament de Caldes fa difusió de l’impacte
del covid-19 en la defensa dels Drets Humans
A ha creat material audiovisual on defensors

i defensores dels drets humans expliquen
la situació actual als seus països en
matèria de drets humans en context de la
covid-19.

Totes les institucions i municipis que
formen part del projecte, han acordat

difondre a través del seus canals aquest
material per fer-lo arribar a escoles,
entitats i instituts. Com a municipi solidari,
l’Ajuntament de Caldes de Montbui s’ha
compromès a difondre el material
reafirmant així el seu compromís
municipal garant dels drets humans, la
cooperació internacional i la solidaritat.
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Anem al Casino

A

Diumenge 27
18.30h  Casino
XIII Cicle de Teatre de Tardor. Per exigencias derivades de la pandemia, tindrà lloc la
projecció del vídeo de l’estrena de l’obra a la pantalla gran: “El Cafè de la Marina” de
Josep Maria de Sagarra, a càrrec del Grup Escènic Casino, dirigit per Francesc Serra.
Preu: 3 euros.

Fins el 27 de setembre
Espai d’Art Casino
Exposició d’aquarel·la i oli de l’artista Joan Coch.

Dimecres 30 de setembre
19h  Sala petita del Casino
Inici dels actes de celebració dels 25 anys de catifes a Caldes. Xerrada: Corpus, flors,
colors i festa, a càrrec del folklorista Amadeu Carbó, autor del llibre: Corpus, la festa de
les flors. Activitat gratuita i també es podrà veure online: https://zoom.us/j/7826908089.
Org. Acció Cívica Calderina i Federació Catalana d’entitats Catifaires.

Cada dimecres
20h Casino
Assajos de la Coral Cantem Cantant. Inscripcions:  cantemcantant gmail.com

quest mes de setembre l’Arxiu
Municipal presenta el primer

número que va veure la llum de la
publicació La Veu de Caldes ara fa just
100 anys.
Aquesta revista mensual el nom
complert de la qual era La Veu de Caldes.
Revista nacionalista, portaveu de la
Comarca, es va publicar des del
setembre de 1920 fins l’abril de 1922.
Com ja indicava el seu nom, La Veu de
Caldes va manifestar la seva militància
nacionalista ja des del primer número.
El seu principal impulsor va ser Avel·lí
Xalabarder i entre els seus col·labo-
radors hi havia Eduard Ragasol, Jaume
Bech, Joaquim Aymerich i Josep Font-
cuberta.
A la imatge que publiquem es pot veure
la capçalera de La Veu dibuixada pel
pintor català Joaquim Mir (Barcelona,
1873 / Barcelona 1940), amb un gall,
l’escut i la vila de fons.
La Veu de Caldes és una de les diverses
publicacions editades a Caldes en el
període  de gairebé un segle i mig
d’història de la premsa calderina.

El document del mes de setembre mostra el
primer número de La Veu de Caldes

Ajuntament de Caldes de Montbui
s’adhereix un any més a la Setmana

Europea de la Mobilitat, celebració que
té lloc del 16 al 22 de setembre, enguany
sota el lema Per una mobilitat sense
emissions, amb l’objectiu de neutralitzar
les emissions de carboni de cara al 2050
(Pacte Verd Europeu). Aquesta nova
edició ve marcada per la situació actual
provocada per la pandèmia de la covid-
19.
Per la Setmana de la Mobilitat d’enguany,
s’ha dut a terme una política de
perseveració de la seguretat i la salut de
la mobilitat, fent intervencions de
senyalització al voltant de les escoles
per tal de protegir als vianants i ordenar
millor les entrades i sortides, maximitzant
les distàncies de seguretat i evitant els
creuaments entre persones.

L’

Nova edició de la
Setmana Europea
de la Mobilitat
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CRISTALLERIES CALDES, S.A.
FUSTERIA PVC I ALUMINI
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c/ Sant Ramon, 63 - Tel. 93 865 13 55 - Caldes de Montbui
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El jugador de futbol Walter Fernández
torna a jugar als seus orígens

al i com ha informat el club, torna al
C.F. Caldes Walter Fernández,

després de fer tota una carrera
futbolística arreu d’europa.

El jugador es va formar en les categories
inferiors de l’Espanyol procedent del
C.F. Caldes, per després passar a
integrar les del F.C. Barcelona.

Conclosa la seva etapa com a juvenil,
el 2008 va anar cedit fins gener a
l’Sporting Mahonés, i des de llavors fins
al juny a l’Antequera CF.
El Nàstic es va fixar en ell i el va
incorporar per jugar amb el filial, a Tercera
Divisió.
No obstant això, les actuacions de
l’extrem a la pretemporada amb la
primera plantilla no van passar
desapercebudes per César Ferrando.
Walter de seguida li va prendre la
davantera a Vicente, un interior esquerrà
fitxat del Granada per reforçar la banda
esquerra.

A  l’estiu de 2011 fitxa pel Videoton FC
hongarès.
És en aquest club on Walter, juga per
primera vegada una competició
europea.
En el seu primer any al club Hongarès,
juga la penúltima ronda de la prèvia
d’Europa Champion League, sent
eliminats per SK Sturm Graz Austríac.
En el seu segon any al Videoton és on
juga una altra vegada la prèvia de
competició Europea, però aquesta
vegada l’Europa League, aconseguint
arribar fins a l’última ronda eliminant a
l’equip turc Trabzonsport i passant a la
fase de grups.

Al gener de 2013 abandonarà el
Videoton FC (amb 11 partits en el
campionat hongarès disputats la
temporada 2012-2013) per incorporar-
se, fins al juny de 2015 amb el KSC
Lokeren, segon classificat de la Lliga
belga.

En la següent temporada  marxa cedit
per un any a l’FC Petrolul Ploiesti

Romanès, últim campió de la copa de
Romania i tercer classificat de la
temporada anterior 2012-2013.

Després d’un any en la lliga
Romanesa, torna de la seva cessió,
una altra vegada a l’KSC Lokeren i el
desembre de 2014 arriba a un acord
per rescindir el contracte, per signar un

nou contracte amb el Skoda Xanthi Grec,
on va jugar fins a final de temporada .

A l’agost de 2016, L’Hospi reforça la
davantera amb la incorporació del
calderí, que torna a Catalunya després
de cinc anys per Europa L’any anterior
va jugar a Grècia a les files de
l’Panthrakikos.
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Obras de misericordia
l párroco de Caldes, en
nombre del consell

pastoral, niega el permiso
que varias entidades de
Caldes habíamos solicita-

do, para hacer una pintada por la libertad
de los presos políticos y la Amnistía en
el muro de la plaza 1 de octubre que limita
con la iglesia. Muro cuya propiedad
eclesial es mas que discutible.

Fui a un colegio religioso y me enseña-
ron en el catecismo las obras de
misericordia. Una de ellas decía “Visitar
a los presos”.

Hace tiempo, la Iglesia promovió la
creación de una orden, los mercedarios,
cuya finalidad era liberar a los cautivos.
No pedimos que el párroco se haga
independentista, ni siquiera que
defienda la democracia y el voto como
forma civilizada de resolver los
conflictos. Es misericordia con los
presos pedir su libertad. Mucho mas
cuando han sido condenados por unos
jueces controlados por detrás por el
partido popular.

No se si a los que hacen la primera
comunión y a los que se casan por la

iglesia les siguen enseñando las
preciosas obras de misericordia. Me
gustaría que además las practicaran.
Deseo que algún día venga a Caldes
un párroco que como yo tenga de
referentes al obispo Casaldariga, el
escolapio Xirinacs o Mosen Dalmau.
Hasta entonces seguiremos defen-
diendo los derechos humanos donde
podamos, pero me gustaría que fuera
en y con la iglesia.

Pepe Beunza
Objetor de conciencia católico en 1971,
condenado en dos consejos de guerra

Maria Lluisa,
Ser un gran poeta voldria,
I fer-te una gran poesía,
Com a mi m’agradaria.

Seria la més maca que podría
Per poder-te compensar,
A la teva gentilesa,
D’oferir-me aquest dinar.

Ets una bona persona,
Humil, treballadora,
Familiar i generosa,
En resum, encantadora.

Lloar la teva persona,
I de tota la familia;
Orgull sentir-me apreciat,
I d’això em sento afortunat.

Amb el teu tractar,
Del que estic agrait,
En aquest momento,
Te’n vull fer palesa.

Regraciat i emocionat,
I també bocabadat,
De la manera d’estar tractat,
En un dia molt recent.

Encara estic en un núvol,
Del que em costa de baixar,
Degut a la cortesia,
I tracte del personal.

Sols vull dir del balneari,
Que s’anomena Victòria,
D’aquest poble calderí,
Que m’hi sento com a la glòria.

Antoni Barceló

Agraït de la
teva gentilesa esmotivació, empipament, ira, i frus-

tració per com s'estan fent les coses.
Els ciutadans demanem raciocini.
El confinament ha demostrat àmplia-
ment que no serveix per a parar el virus.
Va servir en el seu moment per a no
col·lapsar hospitals. Avui no estan
col·lapsats.
Hi ha més rebrots evidentment. També
es detecten amb més precocitat. També
és cert que ara els casos detectats no
són com a l'inici. És a dir la ràtio de per-
sones contagiades amb les hospita-
litzades són ara més baixes que a l'inici.
Seguretat i prudència per descomptat.
Però No al confinament,ja que està
demostrat àmpliament que això no para
al virus.
No heu de fer cas de les meves paraules.
El millor és buscar informació i contras-
tar-la. Avui dia tenim moltes maneres
d'informar-nos. Hem d'aprendre a escol-
tar els dos costats d'una notícia i treure
les nostres conclusions. Començar a
posar preguntes en la nostra ment i
buscar respostes.
El coneixement és poder, sempre s'ha
dit. Busquem les preguntes adequades
i exigim les respostes a qui haguem
d'exigir-les. Economia i salut no són
excloents. Poden conviure units, un no
té per què descartar a l'altre.
Estem enfront d'una situació que no
s'acabarà a curt termini. Hem de seguir la
nostra vida aprenent a conviure amb això,
no aïllant-nos d'això.

Joan Juncosa

No al confinament
l moviment "Friday for futur", creat per
la generació Z, persegueix recuperar

els divendres, quan s'acaba l'escola, per
aprofitar el temps lliure, repensant el seu
futur al marge de l'alienació escolar, que
només persegueix crear mà d'obra
barata, més o menys qualificada per al
món competitiu empresarial.
Hi ha molta gent que ingènuament creu
que l'educació és la que pot canviar el
món. Això no és del tot cert, més aviat és
al revés. La història clarament ens mostra
que els sistemes educatius majoritària-
ment persegueixen defensar els interes-
sos de les classes dominants.
En l'actual societat capitalista competitiva,
l'escola reprodueix aquests rols compe-
titius, establint sistemes de valoració
propis d'exercicis en els que es lluita per
ser els primers de la cursa. El fet recent
de fomentar la creació d'equips coopera-
tius, pretén cobrir una nova necessitat en
el món empresarial, que per poder com-
petir requereix disposar d'equips de ges-
tió, que membres s'entenguin entre ells.
Aquesta relació directa entre els models
de producció i els corresponents educa-
tius, han estat percebuts i coneguts per
les generacions Z, que tenen clar que no
volen continuar basant el seu futur en la
competició, i si en l'amor i en la llibertat
de poder ser ells teixos. Per a ells Youtube
s'ha convertit en la seva font de
coneixement.
La societat no els hi ofereix el futur per
ells desitjats. Per aconseguir-ho cal
canviar el model de producció a la vegada
que el model educatiu, i això només ho
poden fer ells. Les actuals generacions
que ho han consentit no poden fer-ho.
Josep Aracil

Friday for futur

DE
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ES VEN ENCICLOPÈDIA
ESPASA, COMPLETA,

AMB MÉS
DE 100 TOMS.

A QUALSEVOL PREU.

Tel. 666 655 774 (Joan)

Fa un any que ens
vas deixar amb el cor
trencat i sense
poder-nos abraçar.
T’ESTIMEM JOSEP

es mascaretes han de ser de la
grandària de la cara, regla que

serveix per tots; però que resulta crítica
en el cas dels nens.

L

Quantes vegades podem rentar les
mascaretes de tela abans que perdin
la seva eficàcia

El truc de fer una creu per a adaptar-la
millor a les orelles és un error, perquè
deixem una zona oberta en la galta, i no
compleix el paper de protecció
necessari.

L'Organització de Consumidors i
Usuaris (OCU) assegura que només per
treballar gastarem 24 euros al mes en
mascaretes quirúrgiques, sense
comptar caps de setmanes o la resta del
dia. La despesa és considerable, i en
una família amb diversos nens, encara
es dispara més.

Sembla lògic valorar les mascaretes
tèxtils com una opció i de fet, són les
que el Ministeri de Consum recomana
tant per nens com per adults sans. Però
això sí, han de comptar amb el codi o
norma espanyola UNE 0065 que indica
que són reutilitzables i que compleixen
els estàndards de qualitat. Aquestes
mascaretes solen estar fabricades
d'una o diverses capes de tela que
cobreixen boca, nas i barbeta, i tenen

un arnès que envolta el cap o se
subjecta en les orelles. Eviten el contagi,
però no basten: cal completar-les amb
el distanciament físic i higiene,
recomanades per a frenar l'expansió de
la covid-19.

Però encara que siguin reutilitzables, no
són eternes: hi ha mascaretes de vuit,
deu i fins i tot de 20 rentades. Però a partir
d'aquí, cal rebutjar-les. A més, les
rentades han de seguir estrictament les
indicacions del fabricant. No cal caure
en la temptació de rentar-les més
vegades del que indiqui la seva
etiqueta, ni d'utilitzar més quantitat de
detergent o un producte diferent del que
s'indiqui, per molt que ens sembli que
desinfecta més. El motiu: podem
inutilitzar l'efecte protector dels filtres.
Això és així, perquè la majoria d'elles
contenen components plàstics, similars
als de les mascaretes quirúrgiques, pel
que, si utilitzem un producte molt agres-
siu, podem anul·lar la seva finalitat. AMIC
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S egons el portal de Dades Obertes
de la Generalitat de Catalunya, ara

mateix Caldes de Montbui es troba amb
un índex de risc alt (165,6), només per
sota del risc molt alt que està amb més
de 200 punts.
Els casos positius diagnosticats amb
PCR dels últims 7 dies han sigut 13.
Si mirem els últims 14 dies ens trobem
la xifra de 32 persones que han donat
positiu en Covid-19.
La incidència acumulada de diagnos-
ticats els últims 14 dies per cada 100.000
habitants és de 153.81.
La taxa de reproducció de l'epidèmia
ponderada setmanalment (rho7) és de
1.08 (l'epidèmia creix si la taxa és
superior a 1).
Per calcular les dades de risc de brot
d’un municipi, es mesura la taxa rho
(taxa de reproducció de la malaltia) i es
creua amb la incidència acumulada de
casos per cada 100.000 habitants en els
darrers 14 dies.

Caldes de Montbui es troba en risc alt
de transmissió de Covid-19
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El racó del col·leccionista

“A casa meva, fa uns
anys també rebíem la
Sagrada Família un cop
al mes”.

o de petit era l’encar-
regat de dur-la a la

casa del veí que tocava, després de re-
sar una oració.
Aquests són alguns dels comentaris
que es podien escoltar a l’exposició
“Circuits invisibles de devoció popular”
que es va poder veure el passat mes de
gener a la Casa de la Sardana de
Barcelona, al carrer Pau de la figuera,
15.
És una exposició singular però gairebé
única sobre les anomenades capelletes
de visita domiciliaria.

La mostra organitzada per Víctor
Rodríguez, que n’és col·leccionista,
recull diferents tipus de capelletes de
fusta, amb portes que contenien  al
interior una imatge religiosa (la Sagrada
Família, un sant o mere de Déu).
Duien una nansa a la part superior per
transportar-les i, generalment hi havia
una caixeta a la base, amb una ranura
per dipositar-hi monedes com a donatiu.
En alguns casos o cors de trenta
persones, es traspassen la capelleta
d’una casa a l’altra, segons un
recorregut circular que dura un mes.
Quan la capelleta arriba a la casa, es
col·loca habitualment al menjador, es
resa alguna oració o el rosari (al seu
interior hi sol haver un llibret amb
oracions) i l’endemà es porta al veí,
segons una llista escrita situada al
darrere de la capella.
Hi ha una persona coneguda com la
zeladora –sol ser una dona- que ho
coordina i recull els diners.

A l’exposició s’hi van poder veure
imatges de guix, cartró, metall, terracota
o pintura.
Predominen les de la Sagrada família,
que va posar en marxa el 1907 la congre-
gació fundada pel pare Manyanet a
Barcelona. Però hi ha també capelletes

Víctor Rodríguez,
col·leccionista de capelletes

Una exposició recupera una devoció popular i poc coneguda, “Capelletes a domicili”.

amb escenes bíbliques com, la fugida
a Egipte de la Sagrada Família i altres
advocacions.
“A Catalunya –explica Joan Arimany- un
dels pocs que ha estudiat la tradició de
les capelletes d’aplegadors, dels
ermitans per recollir fruits de la terra o
del bestiar. També se’n deien Santers, i
es van fer molt coneguts els que
recollien donatius per a Montserrat o
Núria”.

Pel que fa  a les capelles de visita
domiciliaria , si be es van  estendre a
partir del 1907, aquesta tradició ja existia
abans, també a la resta d’Espanya o
França. “Així les cases modestes podien
tenir també el seu altar o oratori per resar”
afegeix Arimany.

Els diners de la caixeta eren per al
manteniment de la parròquia, per dir
alguna missa per un difunt. Més
recentment es destinen a Càrites.

Tot i ser una devoció poc coneguda i
estudiada, està molt estesa per

J

Catalunya, sobretot als nuclis rurals i
menys a les ciutats.

En un estudi fet a Manlleu, Arimany va
trobar 28 cors cadascun amb la seva
capella. Però únicament se n’havia fet
abans una exposició a La Garriga, tot i
que aquesta d’ara ha generat un gran
interès amb gent que la vol portar a
d’altres poblacions.

Les capelletes d’aplegador es poden
veure en algun museu com l’Etmogràfic
de Ripoll o el Marès de Barcelona, però
les capelletes domiciliaries són molt
més desconegudes, i això dona encara
més valor a la col·lecció de Victor
Rodríguez.

A veure si algun dia podem gaudir en
alguna sala de Caldes, d’aquesta
magnífica col·lecció de capelletes de
Victor Rodríguez.

Santi Figuls
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www.caldesdemontbui.cat
 facebook.com/ajuntamentcaldesdemontbui
 @AjCaldesMontbui
 ajcaldesdemontbui

Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
18/09/2020
Núm. Oferta
299526 NETEJADOR/A
299480 OPERARI/ÀRIA
299458 OPERARI/ÀRIA PRODUCCIÓ I

ENVASAMENT
299218 PAGÈS PER MASIA
299112 REPARTIDOR/A
298883 INSTRUCTOR/A

ENTRENAMENT FUNCIONAL
298707 PEÓ INDUSTRIAL

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
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 periòdicament les ofertes
penjades al web: www.caldesdemontbui.cat

La deixalleria mòbil
s’instal·larà el dimarts
6 d’octubre, de 8 a 13 h.
La deixalleria mòbil s’instal·la a dins de
l’aparcament del carrer de les Escoles Pies.
La visita mensual del camió adaptat amb
contenidors de recollida es repeteix cada
primer dimarts de mes per recollir la majoria
de residus que es poden portar a la Deixalleria.

Un cop de mà.
Rumia i encerta-la.
Setembre 2020
El Centre de Normalització Lingüística del
Vallès Oriental publica de forma mensual
el qüestionari lingüístic Un cop de mà.
Rumia i encerta-la! Per accedir-hi cliqueu
aquest enllaç https://bit.ly/UCM30set20

Consulteu els Plans
d’Organització dels
centres educatius
municipals
Els Consells Escolars dels centres
educatius han aprovat els Plans
d’Organització, que penjaran als seus
respectius webs per tal d’informar-ne a
l’alumnat i a les famílies. Podeu consultar
els dels centres educatius municipals a
l’apartat www.caldesdemontbui.cat/
escola del web municipal.

Connecta’t al català:
Cursos de català.
Curs 2020-2021
Ja es poden formalitzar les inscripcions
dels cursos de català. Inscripcions obertes
del 17 al 25 de setembre en línia a https://
inscripcions.cpnl.cat .
Per a consultes i gestions demaneu cita
prèvia al telèfon 93 115 10 73 els dilluns,
dimarts i dijous de 10 a 13.30 h i de 16 a 19h
o envieu un correu a l’a/e caldes@cpnl.cat

Inscripcions a l’Escola
d’Adults El Roure Gros
per al curs 2020-2021
El període de preinscripció per a nous
alumnes de l’Escola d’Adults El Roure Gros
és del 23 al 30 de setembre, de dilluns a
dijous, de 9.30 h a 12.30 h i de 17 h a 20 h. El
curs escolar començarà el 14 d’octubre.
Consulteu el calendari als canals habituals
de comunicació de l’Ajuntament.

Exposició “Comunicació
visual” de Miquel A.
Mercader i Guillem Dotú,
de l’11 al 27 de setembre
a la Sala Delger
La Sala Delger acull, de l’11 al 27 de
setembre, l’exposició «Comunicació
visual» de Miquel A. Mercader i Guillem
Dotú.  La mostra és un recull de poesies
visuals i es podrà visitar en els horaris
següents:

    • Divendres, de 17 h a 20 h
    • Dissabtes d’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h
    • Diumenges d’11 h a 14 h

Cursos per adults del
Taller d’Art
El Taller d’Art organitza els cursos anuals
i trimestrals per a adults: dibuix i pintura,
gravat, fotografia, aquarel·la, joieria
ceràmica, fotografia macro, ceràmica i
serigrafia. Inscripcions: Secretaria del
Centre Cívic, de 17 h a 20 h. Tel. 93 865 49
77- centrecivic@caldesdemontbui.cat

Matriculació de l’Escola
Municipal de Música Joan
Valls. Curs 2020/2021
Encara és obert el període de matriculació
per a tots els instruments. Per a més
informació contacteu amb la Secretaria del
Centre Cívic trucant al número de telèfon
647 573 207 o envieu un correu electrònic
a centrecivic@caldesdemontbui.cat
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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  - 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.

n iogurt és un producte lacti obtingut per la fermentació de microorganismes
de la llet. Aquesta fermentació produeix àcid làctic, que és el que li atorga la

seva textura i cremositat. Els bacteris bons que cal afegir necessàriament a la llet
per a produir-ho, ho fan molt més beneficiós que aquesta i també més absorbible
per tots, fins i tot per a aquelles persones que no digereixen bé la lactosa.

Consumir, com diuen els experts, un iogurt al dia proporciona nombrosos
beneficis entre els quals trobem:
1. És un aliment amb gran quantitat de nutrients com a carbohidrats, proteïnes,
lípids, minerals i vitamines com l'A, l'E i la B, sobretot i en major quantitat, la B12,
clau en la prevenció de malalties cardíaques.
2. Té gran concentració d'àcids linoleics en major quantitat a la llet. Aquests àcids
posseeixen propietats anticancerígenes i immunoestimulants.
3. El consum de iogurt s'associa a un menor risc de sofrir diabetis tipus II.
4. És una font de proteïnes d'alta qualitat i contribueix gràcies al seu calci al
creixement dels músculs i a l'enfortiment d'ossos i dents.
5. Conté calci com hem dit, però també grans quantitats de Potassi, Fòsfor, Magnesi
i Zinc, enfortint el sistema immunològic.
6. És font d' Omega 3, encara que en menor mesura que el contenen els peixos
blaus.
7. Millora la salut digestiva a causa dels seus probiòtics, afavorint el trànsit intestinal
i per tant protegint de la descomposició. Per això talla la diarrea i combat el
restrenyiment.
8. És bo també per al cor. Gràcies als seus greixos monoinsaturats, fa pujar el
colesterol anomenat bo (HDL) i redueix la pressió arterial.
9. Regenera la Flora intestinal destruïda pel consum d'antibiòtics.
10. Té poques calories, per la qual cosa es pot prendre en qualsevol dieta, encara
que si aquest és el cas, millor optar pels desnatats. A causa d'aquesta baixa
aportació calòrica, es converteix en l'aliment ideal per a prendre entre hores, sigui
a mitjan matí o com a berenar, en substitució d'altres snacks salats o dolços no tan
beneficiosos.
A més de tot això, és un producte amb un agradable sabor, ja que gràcies a les
seves múltiples varietats de presentació, derivats, sabors i textures, satisfà als
consumidors de totes les edats. EVA REMOLINA

U

Les bondats de prendre
iogurt cada dia
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- 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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c/ Avel·lí Xalabarder, 17 - tel. 93 866 55 06
Caldes de Montbui

Estètica dental. Ortodòncia
Odontologia general. Implantologia

Caiguda de cabell i Covid-19,
com afecta i com posar-hi remei
C ada any succeeix el mateix. Després de les bones sensacions de viure un

estiu genial, gaudint de cada minut del dia i molts dels de la nit, arriba el
moment de tornar a la realitat... I aquesta realitat (a nivell de bellesa) torna en forma
de taques facials i de caiguda del cabell. Enguany, no obstant això, ha entrat en
joc un nou factor: la Covid-19.
Els experts ja venien detectant una major caiguda i pèrdua de massa capil·lar des
del confinament, però ara han saltat les alarmes en totes aquelles persones que
han sofert el coronavirus: una caiguda de cabell aguda i alarmant.

Així és la caiguda del cabell per la Covid-19
Es tracta d'una caiguda del cabell molt pronunciada en un període curt de temps
ocasionada perquè el virus danya l'arrel dels fol·licles pilosos i interromp el seu
cicle de creixement, provocant una caiguda massiva del cabell als dos o tres
mesos de patir la infecció. No obstant això, no t'alarmis! Té un bon pronòstic i el
cabell es regenerarà de manera natural sempre que la nostra dieta aporti els
nutrients necessaris per a fer-ho: vitamines, aminoàcids i minerals necessaris per
a sintetitzar la queratina (proteïna constituent del cabell).
Moltes persones que han patit Covid-19 estan sofrint fortes caigudes de cabell
derivades d'una anèmia. En aquest cas cal fer un estudi analític per a saber quines
són les manques que té i aplicar un tractament a base de vitamines o altres
suplements nutricionals.

Però no tot és Covid-19
Encara que és cert que la caiguda no pot evitar-se perquè els fol·licles necessiten
renovar-se, sí que podem evitar que el cabell es parteixi amb facilitat i incentivar
que els nous pèls que surtin durant la renovació capil·lar tinguin un aspecte més
saludable.

Tips per a la cura capil·lar
Per a mantenir un cabell saludable i sense caiguda recordem els següents consells:
- Una dieta equilibrada i saludable; és clau per a donar-li al cabell tots els nutrients
que necessita per a créixer. Sobretot, aminoàcids, vitamines i minerals necessaris
per a la síntesi de queratina (proteïna del cabell).
- Protegir-ho de les agressions externes; en particular, durant l'estiu. És important
evitar exposicions prolongades del cabell al sol.
- No abusar de l'assecador ni la planxa, ja que sotmeten al cabell a temperatures
molt altes que el danyen i ressequen. Limita el seu ús el més possible.
- Tints i descoloracions; són agressius per al cabell, i els experts aconsellen una
freqüència mai inferior a un mes.
- Tallar-ho amb freqüència: Una vegada al mes és la freqüència ideal per a mantenir
les puntes sanes. Complementa la teva rutina amb banys d'hidratació. 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 mallorquina de llom amb col

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 6 persones:
. 1 quilo de llom de porc tallat a filets
gruixuts (un dit)
. 1 col arrissada
. 2 cebes grans
. 3 tomàquets de penjar
. Sobrassada tallada a trossets petits
. Botifarró tallat a trossets petits
. 80 grams de panses
. 50 grams de pinyons
. Aigua
. Oli d’oliva
. Sal i pebre

Preparació:
Separem les fulles de col, procurant que
no es trenquin, les rentem bé i les
escaldem lleugerament en aigua bullint
amb sal, amb un o dos minuts n’hi ha
prou, perquè després acabaran de fer-
se.
Les traiem amb cura i les posem a
escórrer sobre un drap de cuina.
Traiem el tronc més fibrós i les reservem.

Salpebrem els filets de llom i el daurem
lleugerament en una cassola fonda amb
oli, el just perquè perdi l’aigua. El
reservem.

Agafem una fulla de col, posem un filet
de carn al centre, sobre aquest filet vam

repartir uns trossets de botifarró i
sobrassada, fem un paquetet amb la col
i el subjectem amb un escuradents.

Piquem la ceba i el tomàquet menuts.
A la mateixa cassola en la qual hem
passat el llom daurem la ceba a foc lent,
si cal afegim una mica més d’oli. Quan
estigui daurada, afegim el tomàquet i
deixem fins que es faci un sofregit ben
fet. Salpebrem, afegim una mica d’aigua
i deixem bullir una mica perquè quedi
tot unit.

Afegim les panses, els pinyons i, amb
cura que no es trenquin, els farcellets
de col (els col·loquem estrets uns contra
els altres i així es trencaran menys).
Afegim una mica més d’aigua, val més
fer-ho a poc a poc ja que els paquetets
no han de quedar coberts del tot.

Deixem bullir a foc mig, que faci xup-
xup, fins que la col estigui tendra i es
formi una salseta espessa.
Servim calent. 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.

1515151515

Comunicació

Cada setmana les receptes més gustoses

ORACIÓN
Oh Vírgen Purísima, llena de
bondad y comprensión. Vos sois la
mejor intercesora ante la Divina
Providencia, os ruego en esta
ocasión que ayudeis a resolver mi
problema. Acordaos oh piado-
sísima virgen Maria, que no se ha
escuchado decir nunca, que nadie
que se haya acogido a v/ protección
implorando v/ asistencia y
reclamando v/ auxilio, haya sido
abandonado por vos. Animada por
esta esperanza a vos acudo, oh
vírgen de las vírgenes, y llorando
por el peso de mis pecados, me
arrodillo a v/pies y pido que me
escucheis. (Aquí la petición). No
desoigais mis súplicas, oh madre
de bondad, antes escuchad
propicia y acogerlas favora-
blemente.
(Cuando se reciba el deseo, publica
esta oración 3 dias y adquiere la
devoción de rezarla todas las
noches. Es muy milagrosa)
E.F.U.

Un dels grans canvis de la nostra època és sense cap dubte el “boom” de les
telecomunicacions. Els que tenen més de cinquanta anys segurament
recordaran la primera vegada que van trucar per un telèfon fix, després per un
mòbil i després potser per Internet. Els homes mai havien tingut a la seva
disposició tants mitjans per comunicar-se; i gràcies a ells la informació circula
per tot el món. Els contactes i les xarxes es multipliquen sense importar la
distància. Aquesta profusió d’informacions pot envair les nostres vides fent-
nos córrer el risc d’oblidar l’essencial, d’oblidar a Déu.
Què fem amb els missatges que Déu ens comunica? Ell ens parla mitjançant
la creació, la qual ha deixat a les nostres mans perquè la administrem.  També
ens va parlar mitjançant Jesucrist, que va venir a la terra. I ens transmet els
seus pensaments en la seva Paraula, la Bíblia, la qual ens dóna a conèixer la
nostra situació respecte a Déu, qui desitja establir un contacte personal amb
cadascun; aquest contacte només pot establir-se mitjançant Jesucrist, l’únic
mitjancer entre Déu i els homes.
Atenguem al missatge de Déu transmès per la seva Paraula, ja que el nostre
futur etern depèn d’això. Que tinguis un feliç dia  !

Projecte «Mentoria».
Vols ser mentor/a tu
també aquest curs?
L’Ajuntament dona un nou impuls a la crida
de voluntariat per al Mentoria, el projecte
d’acompanyament a infants i joves
nouvinguts.  Si creus que pots ser important
per a persones que importen, informa’t a
www.caldesdemontbui.cat/mentoria




