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Dissabte 7 de noviembre
De 12 a 14 h.  i de 18 h. a 20 h.
Espai d’Art Casino
 Oberta l’exposició fotogràfica: “15 anys
de les nostres catifes florals de
Catalunya a la Unesco”.
Tot un seguit de fotografíes que inclou
imatges de les diferents sortides que fan
reviure les catifes florals construides  i
les seves experiències al llarg d’aquests
15 anys de Trobades de Catifaires.

Dies 9 i 11 de novembre
De 8 a 14h  Ajuntament
Hi haurà la unitat mòbil de la Direcció
General de la Policia per a la renovació i
expedició del DNI.
Podeu demanar hora a partir del 28
d’octubre, de 8 a 14 h (OAC - pl. de la
Font del Lleó 11 – T. 93 865 56 56).

Exposicions
al Museu Thermalia
Visita l’exposició temporal fins el 10 de
gener de 2021, Caldes Desapareguda
que hi ha instal·lada al Museu Thermalia.
Un recull de fotografies antigues de

Caldes de Montbui, on es podrá veure
localitzacions de Caldes que en els
últims més de cinquanta anys han
canviat i molt.
D’autor desconegut / Fons: Lluís Martí
Bover · Vista de la riera amb el Molí de
l’Esclop al fons i el mur del jardí de Can
Llobet amb el Safareig dels Calciners i
el Torrent del Salze…i fins 200
fotografies.

També podreu veure l’exposició “Aigues
termals: la riquesa de Caldes de
Montbui”. Redescobreix el termalisme
que ha articulat la vida a la vila des dels
romans fins a l’actualitat, i l’origen de
l’aigua mineromedicinal que brolla a 74
graus.
L’aigua termal s’ha utilitzat al llarg del
temps  per facilitar la tasca a diferents
oficis. Elaborar pasta de sopa,
carquinyolis, cistells de vimet, bótes de
vi, iogurts o fer la bogada ha sigut més
fàcil i àgil gràcies a l’aigua termal.

Els romans van descobrir les, vora 30
surgències, que aprofitaren i gestio-
naren creant una gran estació termal.
Durant prop de 600 anys “Aque Calidae”
oferia servei termal amb activitats
relacionades tant amb la higiene i l’oci,
com amb les propietats guaridores de
les aigües.
Desde mitjans del segle XIX, l’ús
medicinal de les aigües termals, la nova
moda de passar temporades fora de la
ciutat de la burgesia catalana i la millora
del transport van contribuir a l’expansió
del termalisme a Caldes.
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L’Institut Escola Pic del Vent-El Calderí
serà una realitat d’aqui dos anys

l conseller d'Educació de la
Generalitat de Catalunya, Josep

Bargalló, l'alcalde Isidre Pineda i Pep
Busquets, regidor d'Educació, han
anunciat la construcció de l'edifici que
ha d'acollir el futur Institut escola Pic del
Vent-El Calderí de Caldes de Montbui.
Ho han fet durant la visita als dos centres
educatius del municipi.

El departament d'Educació de la
Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament
de Caldes de Montbui han establert un
conveni de col·laboració entre ambdues
administracions per a l'execució de les
obres d'ampliació de l'Institut Escola,
amb l'objectiu de disposar d'un sol
equipament per acollir una línia d'Infantil
i Primària i dues línies d'ESO.
El conveni recull les condicions, termes
i terminis mitjançant els quals l'Ajunta-
ment serà el responsable de la licitació,
redacció i aprovació del projecte, que te
un cost total de 2,2 milions d'euros, dels
quals la Generalitat aporta el 85%
(1.870.000 euros) i Ajuntament el 15%
restant (330.000 euros). L'Ajuntament
també assumirà les despeses de pro-
jecte i direcció de les obres, i la licitació,
contractació, recepció i liquidació
d'aquestes, si escau.

El projecte, en l'elaboració del qual
intervindrà la comunitat educativa
mitjançant tot un procés participatiu que
s'ha previst, contempla la desaparició
de les bases dels mòduls prefabricats
actuals d'infantil i primària, del mòdul de
secundària i la retirada de tanques, així
com l'execució d'una pista esportiva i
una cuina-menjador que permetrà
adequar la cantina actual a altres usos.

Per tal d'accelerar el procés de cons-
trucció del nou equipament, i poder-lo
iniciar durant el proper curs 2021/2022,
l'Ajuntament avançarà l'import total de
l'obra i, mitjançant el conveni establert
amb la Generalitat, el Govern de Cata-
lunya retornarà a l'Ajuntament la quantitat
que li pertoca (1,870.000 euros) en dos
anys: 660.000 euros el 2022 i 1.210.000
euros el 2023. Aquesta distribució pres-
supostària, condicionada a l'existència

de crèdit adequat i suficient per a cada
exercici, s'ha establert per Acord de
Govern de 20 d'octubre de 2020.
L'Ajuntament es farà càrrec de la licitació
i pagament del projecte i dels honoraris
de direcció. Així mateix, es farà càrrec
de les despeses que corresponguin per
impostos i taxes municipals, consig-
nant en la partida pressupostària
adequada les quantitats necessàries
per atendre les despeses que puguin
originar-se amb motiu d'aquest con-
veni, havent-hi conformitat expressa en
l'Acord del Ple de l'Ajuntament de data
25 de juny del 2020.

El conseller Bargalló ha arribat en primer
lloc a l'Escola El Calderí, on estudien
212 alumnes des de P3 fins a 6è de
primària, i ha tingut una breu trobada
amb l'equip directiu del centre. En
acabar, el titular d'Educació i l'alcalde
s'han traslladat a l'Institut Pic del Vent,
situat en el mateix recinte i que té una
matrícula de 242 alumnes, i s'han reunit
amb membres de la direcció del centre.

Bargalló ha explicat que començarà un
procés participatiu per definir el projecte
arquitectònic, on podran prendre part
les dues direccions, els claustres, les
dues ampes, l'ajuntament i els serveis
tècnics del departament. I ha ressaltat
que "els projectes educatius d'una
escola són responsabilitat de la direcció
del centre, i hi participa el consell
escolar. La proposta d'edifici que es faci
s'ha d'adequar al projecte educatiu del
centre. L'edifici no ha de dir com és el
projecte educatiu del centre, sinó a

l'inrevés. I per això hi ha de participar la
direcció també del centre amb una
proposta d'edifici que quadri amb el
mateix projecte educatiu". Ha avançat
que el procés participatiu del nou centre
començarà el gener i les obres es preveu
que estiguin enllestides a finals de 2022.

L'alcalde Isidre Pineda ha manifestat
que era un dels dies més importants de
l'actual legislatura, ja que no només
s'anuncia un nou centre educatiu, sinó
que s'anuncia un nou model educatiu
per al municipi. Fa massa anys que
l'escola El Calderí ha estat amb

barracons i estem resolent una situació
històrica.

Marta Mas, directora de l'escola El
Calderí, ha comentat que aquest nou
projecte és una bona notícia, ja que
implica la retirada dels barracons que fa
molts anys que estan a l'escola, i per
davant ara hi ha un nou repte. Es posarà
en valor el projecte de comunitat
d'aprenentatge de l'escola però també
es donarà importància a la singularitat i
els projectes que aporta l'institut Pic del
Vent.

Susanna Martos, cap d'estudi de
l'Institut Pic del Vent, ha dit que malgrat
ser un institut de nova creació ara
s'haurà de refer amb un projecte nou
conjuntament amb l'escola El Calderí.
Serà molt interessant afegir totes les
coses bones que hi ha en els dos
projectes educatius, per acabar fent un
projecte innovador i millor.

JDB
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E n atenció a les noves mesures per
aturar els brots de Covid-19 que han

entrat en vigor el 29 d’octubre,
l’Ajuntament atura o modifica el
funcionament dels serveis municipals
afectats. Aquestes mesures tenen una
vigència de 15 dies.
En aquelles activitats que generen una
quota, es descomptaran els imports
corresponents al temps de servei no
prestat.
Cada equipament o servei està
informant de manera específica i directa
a les persones usuàries.
De manera general, així afecten les
noves mesures a la prestació d’alguns
serveis municipals:

Educació
Queden anul·lades les classes
presencials de l’Escola d’Adults El
Roure Gros, el Taller d’Art Municipal
Manolo Hugué i l’Escola Municipal de
Música Joan Valls.

Serveis municipals afectats per les noves
mesures de contenció de la pandèmia

Cada centre està gestionant quins serveis
passen a prestar-se de manera virtual o
queden cancel·lats provisionalment.

D’altra banda, pel que fa a
l’ensenyament post obligatori i
(Batxillerat i cicles formatius) que
s’imparteixen a l’Institut Manolo Hugué
i l’Escola Pia, els centres estan estudiant
models híbrids que tendeixin a la
mínima docència presencial.

Programa Gent Gran Activa
Queden suspeses totes les activitats del
programa Gent Gran Activa, excepte
l’assessorament individualitzat en
noves tecnologies. L’Ajuntament treballa
en una programació alternativa telemàtica.

Esports
Tanquen tots els equipaments esportius
municipals, excepte per als entrenaments
i partits a porta tancada dels equips que
competeixen en l’àmbit nacional.

Per informació sobre la programació
d’activitats del Complex Esportiu
Municipal Les Cremades, adreceu-vos
al gestor del servei: www.cncaldes.cat.

Espai jove El Toc
Se suspenen les activitats presencials,
però es mantenen els assessoraments
i atencions individuals, amb cita prèvia.

Biblioteca de Caldes
Oberta només per a servei de préstec i
retorn (preferiblement amb cita prèvia).
Nous horaris: dilluns, dimarts, dijous i
divendres de 16 a 19.30 h; dimecres de
10 a 13 h.

Museu Thermalia
El Museu Thermalia és obert, sense
serveis de visites guiades i amb
aforament limitat. La Sala Delger i el
Museu Delger estan tancats.

es noves mesures adoptades
després de la notificació de l’estat

d’alarma, la crisi sanitària i el rebrot de la
covid-19 que viu el país, han provocat
la cancel·lació del que hauria d’haver
estat la 35ena edició de la Fira de Nadal,
que s’havia de celebrar el 28 i 29 de
novembre.
Aquesta és la primera vegada que es
suspèn la Fira de Nadal de Caldes de
Montbui, després que el 2014 la pluja
n’impedís la celebració normal i
provoqués la suspensió de les activitats
paral·leles i la cocció del brou. En
aquella ocasió, la fira es va mantenir
només amb una cinquantena de
parades.
La darrera edició de la Fira de Nadal, que
es va celebrar el 2019, va rebre la visita
d’unes 30000 persones.  Si bé en
aquesta edició ja es veia impossible
poder acollir a la mateixa quantitat de

La Fira de Nadal es cancel·la a causa
de la situació actual de crisi sanitària

visitants, s’ha treballat fins a darrera hora
per poder oferir un format de Fira més
reduït, amb totes les mesures de
seguretat, però al voltant de l’olla de
brou termal que és el centre i l’essència
de la Fira, fins que la prohibició de
menjar i beure a la via pública es va fer
efectiva.

El brou es manté
Es treballa ara per mantenir la cocció
del brou i gestionar-ne la seva venda
des del Museu. La idea és poder-lo ofe-
rir embotellat i començar a comercia-
litzar-lo el 27 de novembre coincidint
amb l’encesa de les llums de Nadal i la
sonorització dels carrers de Caldes.

L
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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 -

illuns va tenir lloc a través de
videoconferència la primera sessió

per la redacció del Pla d’Acció Climàtica
de Caldes de Montbui.

Una vintena de persones van participar
en aquesta primera reunió informativa a
títol individual, com a representants
d’entitats (AV La Bolera, AV Can
Regassol, Caldes Solidària, Associació
amb Cavalls, Centre Excursionista de
Caldes, Protecció Civil, Cooperativa de
consum ecològic El Rusc i Creu Roja
de Caldes) o escoles (Escola Pia i Institut
Manolo Hugué).
Jordi Martín, regidor de Sostenibilitat i
Ecologisme, i  Àngels Llive, regidora de
Participació Ciutadana i Voluntariat, van
donar la benvinguda als assistents
agraint-los la seva participació.

Per dur a terme aquest Pla d’Acció
Climàtica, l’Ajuntament de Caldes de
Montbui ha comptat amb la col·la-
boració de l’Estudi Ramon Folch i Asso-
ciats, especialistes en la implementació
efectiva i eficient de la cultura de la
sostenibilitat.

Dos dels seus membres, Ivan
Capdevila i Carla Garcia, van explicar
als participants de la sessió en què
consisteix l’emergència climàtica i de
quina manera se li pot fer front a través
d’estratègies locals basades en la
mitigació de les emissions i l’adaptació
a les conseqüències del canvi climàtic.

Es va plantejar que la recuperació en
l’àmbit social que ens deixa la situació
de la Covid-19  també passa per la recu-
peració ambiental a través d’estratègies
proactives d’acció climàtica (UE New
Green Deal).

La transició energètica pot crear llocs de
treball a curt termini, incrementant la
resiliència econòmica i ambiental.  Una
estratègia local consistent i treballada,
és una bona manera d’intentar mitigar
la contribució de Caldes al canvi
climàtic.

Engega el procés participatiu
d’Emergència Climàtica de Caldes

La presentació es va dividir en els 5 eixos
estratègics del Pla:
· Transició energètica
· Mobilitat sostenible
· Residu Zero
· Gestió eficient de l’aigua
· Protecció del medi natural, la biodi-
versitat i l’activitat agropecuària

Recull d’aportacions dels participants
Els participants de la sessió van aportar
diverses accions i propostes concretes
de millora, com ajudes en  instal·lació

fotovoltaica; material amb informació
pels veïns i veïnes; proposta d’un
transport públic a Can Regassol; la
possibilitat de comptar amb un corredor
ferroviari; la importància d’establir
consensos amb els diferents agents
implicats quan es prenen mesures per
a la millora de la mobilitat; implementar
el porta a porta de recollida selectiva de
residus al centre de Caldes; aprofitar les
aigües residuals i de pluges torrencials;
la necessitat d’uns indicadors de

seguiment entendibles per a la
ciutadania per tal de conèixer i fer
seguiment de totes les mesures d’acció
climàtica que es van prenent; utilitzar
materials permeables als carrers per a
minimitzar l’impacte de les pluges;
aprofitament de tots els residus de la
gestió forestal i possibilitat d’aprofitar
l’energia geotèrmica

Fes la teva proposta
Seguint la línia d’aportacions d’aquesta
primera sessió, entre el 26/10 i el 27/11

s’obre la fase de recull de propostes
ciutadanes d’acció per la mitigació i
l’adaptació al canvi climàtic que recollirà
el Pla d’Acció Climàtica de Caldes de
Montbui.

Totes les persones a partir de 16 anys
poden fer les seves propostes a través
de Decidim, la plataforma digital de
participació ciutadana. Per fer el registre
només cal un compte de correu
electrònic i una contrasenya d’usuari.

D
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Anem al Casino

Ajuntament va iniciar l’any 2018 una
campanya de cens genètic caní on

a partir de la creació d’una base de
dades s’identificava l’ADN dels gossos
del municipi.
Entre altres avantatges, el Cens Genètic
Caní permet la identificació de l’animal
en cas de pèrdua o robatori i la
identificació de l’animal en cas
d’actituds incíviques del propietari, com
ara no recollir les deposicions

Seguint en aquesta línia, s’han iniciat
uns controls periòdics en les zones
més conflictives del municipi on es
recolliran mostres d’excrements de
gossos que seran analitzades pel
laboratori, contrastades amb aquest
cens genètic municipal d’animals i es
denunciaran les que puguin ser
identificades.

El control el realitza l’agent de Medi
Ambient de l’Ajuntament, un agent de
la Policia Local i un operari de neteja
viària.

L’Ajuntament de Caldes de Montbui
aposta per garantir una convivència
cívica entre animals de companyia i
ciutadania, per garantir la seguretat de
les mascotes i per tal de mantenir les
condicions òptimes d’higiene de la via
pública, lliure d’excrements.

Control genètic dels excrements de gossos
L’

Per tal de donar compliment a les mesures sanitàrias adoptadas pel
PROCICAT,  a causa de  la COVID 19,  el Casino de Caldes  ha posposat
les   activitats  de la seva programació que en són afectades per dur-les
a terme, tan aviat com sigui possible. Així doncs:

. El XVIII Concurs de pintura rápida Sebastià Badia, pel mes de desembre
o gener del 2021.
. Sessió de Rialles, Sóc feliç de la Dàmaris Gelabert, pel 10 d’abril del
2021.  (serviran les mateixes entrades comprades)
. Cicle Parlem de Cultura Popular: Coral Cantem Cantant  pel mes  de
gener del 2021.
. Restarà oberta l’exposició: 15 anys de les nostres catifes de Catalunya
a la Unesco: Els dissabtes de 12 a 14 h  i de 18 h. a 20 h

Esperem retrobar-nos ben aviat, per continuar gaudint de la Cultura.
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E l projecte de pressupostos de l’Estat
per l’any 2021 impulsat per el PSOE

i PODEMOS-COMUNS segueix inclo-
ent partides per desenvolupar el Quart
Cinturó.
Concretament el projecte de PGE
preveu dues partides clau per al
perllongament per trams del Quart
Cinturó de Barcelona, anomenada B-
40 seguint l’esquema de radialitat sobre
Barcelona, i batejada també com a Via
Orbital, Ronda del Vallès, N-II, etc.
Les dues partides són:

- B-40 TRAM: OLESA DE MONTSERRAT-
VILADECAVALLS. (6,2 Km):   13.639.240
euros . OBRA PÚBLICA
-B-40 TRAM: TERRASSA-GRANO-
LLERS. (SUBTRAM Terrassa - Caldes de
Montbui): 124.900 euros.
PROJECTE ESTUDI INFORMATIU

Les dues partides incloses servirien
teòricament per acabar l’Obra del tram
Abrera - Terrassa (aturada durant anys i
amb greus problemes d'enginyeria per
resoldre) i per acabar de pagar l’Estudi
Informatiu del Quart cinturó al Vallès
Occidental (Terrassa-Caldes de
Montbui) i Oriental.

Des de la Campanya contra el Quart
Cinturó lamentem que un govern format
amb membres de Catalunya En Comú i
Podem no hagi treballat en la definició
del “PGE 2021” per eliminar aquestes
partides. Cal tenir present que l’espai
que representa el grup parlamentari de
En Comú - Podem, hereves de l’antiga
Iniciativa per Catalunya, ha estat
participant ja històricament en el marc
de la CCQC i s’ha mostrat totalment
contrària al Quart Cinturó i al model de
mobilitat en vehicle privat en el que
s'inscriu aquest projecte.

Per això des de la Campanya Contra el
Quart Cinturó reclamem al Grup

Els nous "Presupuestos del Estado español 2021"
tornen a a reservar partides per l'Autopista
B-40 / Quart Cinturó de Barcelona
La Campanya Contra el Quart Cinturó reclama al Grup Parlamentari de En Comú - Podem
que es posicioni radicalment en contra d’aquestes partides i forci la seva retirada.

Parlamentari de En Comú - Podem que
es posicioni radicalment en contra
d’aquestes partides i forci la seva
retirada. Així mateix, demanem a la resta
de forces polítiques contràries al Quart
Cinturó que facin servir la seva
representació al Congrés de diputats
per condicionar la retirada d’aquestes
partides. Només hi ha dues setmanes
per presentar esmenes parcials i en
aquest termini cal que les formacions
polítiques actuïn en defensa dels seus
postulats.

Mentre la situació de rodalies és
vergonyosa i les promeses d’inversions
no realitzades s’amunteguen des de fa
una pila d’anys, la proposta dels nous
PGE pot permetre que s'inauguri abans
el tram Abrera - Terrassa del Quart
Cinturó i la connexió AP7 - A-2 a El
Papiol que no pas actuacions
urgentíssimes i demandes històriques
sobre la xarxa de rodalies que
beneficiarien milions de viatgers cada
any i que tenen el consens de totes les
forces polítiques.

25 anys reivindicant els valors del
territori vallesà, defensant un nou model
de mobilitat i oposant-nos al Quart
Cinturó
La Campanya Contra el Quart Cinturó
va iniciar-se l’any 1993 i ha superat més
de 25 anys defensant la no continuïtat
del Projecte més “desarrollista” de la
historia de la planificació urbanística de
Catalunya. P
revista ja l’any 1971, en ple franquisme,
sota la presidència de J.Antoni
Samaranch com a President de la
Diputació de Barcelona, aquest projecte
segueix lentament el seu procés per
desenvolupar-se sigui quin sigui el
govern de l’Estat Espanyol.

Defensant i impulsant aquest projecte
han passat des del ministre Josep

Borrell fins Artur Mas com a conseller
de Política Territorial sense que s’hagi
modificat substancialment cap plante-
jament en 25 anys.

Sembla que ni l’evident crisi ambiental
general, ni la Llei de Canvi Climàtic, ni
el Decret Llei d’emergència Climàtica, ni
les declaracions d’emergència climà-
tica, ni les crisis econòmiques del 2009
i del 2020, ni la recent redacció del Pla
Específic de Mobilitat del Vallès encara
en tramitació, han servit encara com a
demostració de l’evidència que cal un
canvi en el model de mobilitat que passa
per enterrar definitivament el Quart
Cinturó de Barcelona, ni tampoc per
aconseguir una inversió molt més forta
en transport ferroviari a la Regió
Metropolitana de Barcelona.

El futur del Vallès passa per la
reconversió radical de model de
mobilitat i la preservació de tot el
corredor prelitoral de la Plana del Vallès,
un àmbit que ja destacava en el “Llibre
Blanc de la gestió de la Natura als Països
Catalans; Natura, Ús o Abús” coordinat
per Ramon Folch l’any 1976, com un
dels espais destacats a protegir.

La preservació del paisatge, de la
biodiversitat, de la integritat dels espais
agraris i dels connectors ecològics, és
un element indispensable per a un
territori metropolità que en el marc de la
crisi actual ha pres encara més
consciència del valor dels territoris
naturals més propers.

NO ENS PODEM DECLARAR EN
EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I SEGUIR
FENT EL QUART CINTURÓ.

Campanya Contra el Quart Cinturó
L'Alt Penedès, el Baix Llobregat i el Vallès,
30 d’octubre de 2020
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La policia local vetlla pel compliment
de les mesures pel control de la Covid-19

es de les 6h del matí de divendres
fins a les 6h del matí de dilluns, la

Policia Local de Caldes de Montbui a
dut a terme 30 intervencions
relacionades al control de mesures de
la Covid-19, des de vetllar per l’ús de la
mascareta i evitar les agrupacions de
persones, fins al control de les
restriccions de mobilitat, confinament
nocturn i confinament perimetral del
municipi el cap de setmana.

Durant aquest període de temps s’han
controlat 300 vehicles i 563 persones, i
s’han posat 27 denúncies: 12 per fer un
mal ús de la mascareta, 10 per mobilitat
indeguda, 1 per insults als agents, 1 per
consum de drogues i 3 per consum
d’alcohol.

Al llarg d’aquest cap de setmana de Tot
Sants, s’ha prestat especial atenció al
correcte compliment de les mesures de
la Covid-19 per part dels visitants al
cementiri municipal.

A banda de vetllar pel control de la Covid
19, aquesta matinada la Policia Local ha
localitzat, identificat i denunciat a un
conductor autor de diversos accidents
al barri del Bugarai per haver causat
danys a 4 vehicles i al mobiliari urbà.

l Casino de Caldes va celebrar el passat 1 de novembre
l’acte de lliurament del premi corresponent al VII Concurs

Nacional d’Escultura en memòria de Sebastià Badia. La
guanyadora va ser l’artista Mar Hernández.
L’acte es va fer de forma virtual a través de la plataforma zoom.

Mar Hernández guanya el primer
premi del VII Concurs Nacional
d’Escultura

esponent a la necessitat d’espai per garantir les mesures
de seguretat pel control de la Covid-19 a l’hora de

l’esbarjo a l’Institut Manolo Hugué, l’Ajuntament de Caldes
de Montbui ha cedit, de forma  provisional, l’ús del parc de
Can Rossell per l’activitat exclusiva de l’hora d’esmorzar en
horari de 11h a 11:30h del matí.

L’Institut Manolo Hugué
fa un ús provisional
del parc de Can Rossell
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Opinió

N o és culpa d’a-
questa epidèmia,

de fet ja fa anys que
s’ha perdut el costum,
però enguany no he
sabut veure enlloc on

per Tot Sants representin el Tenorio, quan
essent un infant, bona part de les
dotzenes i dotzenes de companyies de
teatre amateur que hi havia, represen-
taven Don Juan Tenorio, obra de José
Zorrilla en arribar aquestes dates.

Don Juan Tenorio per Tots Sants
formava part de la programació fixa de
moltes companyies amateurs, com Els
Pastorets per Nadal, o La Passió per
Setmana Santa.
El Tenorio cada any i en un gran teatre
també l’acostumava a programar alguna
companyia professional, sabent que
l’èxit de taquilla estava garantit.

Als anys quaranta, cinquanta i seixanta,
abans de la televisió i el sis-cents, el
teatre d’aficionats era ben present arreu
de Catalunya. Cada poble tenia el seu
teatre i el seu grup d’actors, els centres,
ateneus i casals dels barris de la ciutat
tenien grups nodrits d’actors, grups
dels quals van sorgir grans intèrprets
professionals. Hi havia grups que
representaven una obra cada quinze
dies, assaigs continuats cada vespre
després de sopar, una gran obra molt
reeixida i ben poc reconeguda.

Durant el franquisme coordinar i agrupar
aquestes companyies amateurs era
impossible fer-ho fora de la tutoria de
les institucions del Movimiento, com
Educación y Descanso, que controlava
el lleure i les manifestacions culturals.
El 1949 l’escriptor Tomàs Roig i Llop va
trobar la manera de fer-ho, fundant
FESTA, Foment de l’Espectacle Selecte
i Teatre Amateur, per això, va posar-lo
sota el paraigua de l’església, aprovant
els estatuts el bisbe Gregorio Modrego i
dotant-la d’un consiliari, mossèn Plàcid
Armengol, un blindatge efectiu que va
preservar l’autonomia de l’entitat.

FESTA va viure grans moments als anys
cinquanta i ja als seixanta, quan Tomàs
Roig i Llop va cedir la presidència a
l’escriptor i periodista Josep Macià i

Castanyes, panellets i un Tenorio
Macià, l’entitat començava a decaure.
Com apuntàvem més amunt, l’aparició
de la televisió va falcar les famílies al
menjador de casa; i l’accés a
l’automoció, amb el popular Seat-600 va
impulsar-les a les platges i pins. La suma
dels dos va buidar els teatres al temps
que la joventut canviava el lleure dels
assaigs nocturns pels entrenaments
esportius empesos per les campanyes
del Contamos Contigo, promocionant
l’esport.

Tornant al principi, avui per Tots Sants ja
no es representa el Tenorio i Zorrilla per
a molts és només el nom d’un carrer o
un teatre a Badalona. El mite del Don
Joan, el seductor temerari i llibertí, que
no respecte cap llei ni humana ni divina,
està abundantment recollit a la literatura
universal des d’inicis del segle XVI, amb
precedents el madrileny Caballero de
Gràcia, El burlador de Sevilla i
convidado de piedra, de Tirso de
Molina, que és en qui es va inspirar
Zorrilla, i ha estat tractat per Mozart,
Molière, Espronceda, Goldoni, Azorín,
Dumas, Ronstand… i el donjuanisme
s’ha escampat com a definició de cert
tipus masculí de comportament.

José Zorrilla va viure al segle XIX,
nascut a Valladolid, criat a Burgos i a
Madrid, amb aventura americana
inclosa i també per algunes ciutats
europees, com París, on va tractar a
Dumas, Musset, Sand, Gautier o Victor
Hugo, la seva vida va ser un anar i venir,
plena d’alts i baixos i Don Juan Tenorio
va ser el seu gran drama romàntic,
estrenat el 1844.

Zorrilla va viure una temporada a
Barcelona, de retorn de França, i es va
casar en segones noces a l’Església de
Santa Anna, el 1866. Deia que entenia
el català, perquè quan entrava en un

teatre tothom deia “Surrilla”. Va morir a
Madrid el 1893, sent tot un mite de la
literatura.
Curiosament, Don Juan Tenorio situada
a Sevilla el 1545, en temps de Carles I,
fa referència a la nit de Carnestoltes en
la primera part i a una nit en un cementiri,
cinc anys més tard, en la segona. Els
dos personatges, Juan Tenorio i Luís
Mejias, rufians que rivalitzen amb qui
mata més persones o sedueix més
dones i Don Juan s’apunta la proesa de
seduir a Doña Inés, novícia dins del seu
convent, matant al final als ofesos Luis
i el pare de Inés, fugint als terços d’Itàlia.

La segona part, al cementiri, Don Juan
visita les tombes, també la d’Inés que
ha mort d’amor, allà mor Don Juan i és
Doña Inés que intercedeix per rescatar-
lo de l’infern i portar-lo al cel amb ella.

La temàtica de seduir una novícia
assaltant un convent, el Juan llibertí i
calavera, no satisfeien massa a
l’estament eclesiàstic i, en alguns casos,
als Casals Parroquials no s’havia pogut
representar, tampoc les invocacions als
mort semblaven escaients, per això,
l’obra creixia en popularitat.
Una paròdia de l’obra, titulada: Don
Cuan Tanorio, drama sengriento,
aspelusnante aspesmódico y harroroso
an siete actos y muchos cuadros
ascribido an una cosa que perece
verso, por un mencebo conacido en la
República de las Letras, escrita a
Manresa el 1896, sota el pseudònim de
Llamp-Brochs, que sembla
correspondre a Sixte Rebordosa i
Comas, va assolir un gran èxit, sainet
delirant, que barreja castellà macarrònic
amb català.

Tots Sants, panellets i castanyes i la
representació del Tenorio, una obra que
deien que feia por, amb tot això dels
morts i el cementiri, amb esperits i
ànimes.
O sigui que José Zorrilla, el 1844, ja va
estrenar una festa de Halloween
autòctona i entenedora, tot molts anys
abans que nasqués Eugeni d’Ors, que
potser pensant en tot plegat, va dir: “Tot
allò que no es tradició, és plagi.”

Joan Pallarès-Personat
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 facebook.com/ajuntamentcaldesdemontbui
 @AjCaldesMontbui
 ajcaldesdemontbui

Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
30/10/2020
Núm. Oferta
300926 ADMINISTRATIU/IVA

AUX COMPTABLE
300925 AUXILIAR ATENCIÓ

DOMICILIARIA
(Caps de setmana)

300693 ADMINISTRATIU/IVA
RESPONSABLE FINANCES

300216 OPERARIS/ÀRIES PLÀSTIC
EN LÍNIA

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
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 periòdicament 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.

Les comunicacions
de crema individuals
ja es poden fer de forma
telemàtica
La ciutadania que així ho vulgui, fins al 14
de març de 2021, pot tramitar de forma
telemàtica les comunicacions de crema
individual a través de tramits.gencat.cat, i
mitjançant el sistema d’identificació idCAT
Mòbil.

Amb aquesta iniciativa es pretén esponjar
l’atenció presencial i millorar el servei a la
ciutadania.
Amb tot, les persones que ho desitgin
podran seguir adreçant-se als ajuntaments
per a presentar les seves comunicacions,
com fins al moment.

Recordeu que per presentar documentació
a l’Ajuntament cal demanar cita prèvia
trucant al número de telèfon 93 865 56 56
o enviant un correu electrònic a:
caldesm@caldesdemontbui.cat

Control genètic dels
excrements de gossos
L’Ajuntament ha començat a realitzar
controls genètics dels excrements de
gossos on es recolliran, analitzaran i
contrastaran les mostres trobades amb
el cens genètic municipal d’animals.

L’Oficina de Català difon el
Servei d’Assessorament
Lingüístic per a les
empreses i associacions
empresarials de Caldes
El Consorci per a la Normalització
Lingüística posa a l’abast de totes les
empreses i associacions d’empresaris el
Servei d’Assessorament Lingüístic. Les
empreses o associacions empresarials que
vulguin accedir als serveis del SAL s’han
d’adreçar al Consorci per a la Normalització
Lingüística per mitjà de l’adreça
sal@cpnl.cat

Torna el concurs
més “Twerrorífic”
de la biblioteca
La Biblioteca de Caldes de Montbui
organitza la 4a edició de Twerrorífic, el
concurs de microrelats de por amb premi
a través del web http://www.twerrorific.cat
Pot participar al concurs qualsevol persona
de 14 anys o més del 26 d’octubre a les
00.00h al 16 de novembre a les 23.59h,
concursant a la categoria jove (edats
compreses entre els 14 i els 18 anys) o
adulta (de 19 anys o més).
Els guanyadors s’anunciaran per xarxes
socials el dilluns 23 de novembre.

Servei d’Assessoria
Jurídica per a Dones.
Novembre 2020
El Servei d’Assessoria Jurídica per a Dones
té la seva propera cita el dilluns 16 de
novembre. Les dones que vulguin fer
consultes, han de demanar hora trucant al
telèfon 93 865 54 20.

Afectacions de trànsit per
les obres d’ampliació del
carrer de Ramón i Cajal
El 2 de novembre comencen les obres
d’ampliació per fer del carrer de Ramón i
Cajal una via de doble sentit. El carrer
quedarà tallat entre Narcís Monturiol i
Joaquim Mumbrú.
Com a itinerari alternatiu, el carrer de
Joaquim Mumbrú, fins ara de pujada,
canviarà el seu sentit de circulació i serà
de baixada, de l’avinguda de Josep
Fontcuberta al carrer de Balmes

La Fira de Nadal
es cancel·la a causa de la
situació actual de crisi
sanitària
L’Ajuntament es veu obligat a cancel·lar la
Fira de Nadal d’aquest any, que s’havia de
celebrar el 28 i 29 de novembre, a causa
de la situació de crisi sanitària. Amb tot, es
manté la venda de brou termal embotellat
a la botiga del Museu Thermalia.

Enquesta ciutadana sobre
l’Oficina d’Habitatge
L’Ajuntament us convida a participar a
l’enquesta sobre l’Oficina d’Habitatge de
Caldes de Montbui. Podeu fer-ho del 9
d’octubre al 9 de novembre,
presencialment a la mateixa oficina o
virtualment a www.caldesdemontbui.cat/
enquestahabitatge
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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.

El Moniato, el tubercle
de la tardor
E l moniato és potser el producte estrella de la temporada juntament amb els

bolets, les castanyes i les carabasses.
Conegut també com a moniato, patata dolça o Camate, segons cada país, és un
tubercle, raó per la qual, en la seva composició predominen els hidrats de carboni.

El seu aspecte és molt semblant al de la patata, però amb una pell més gruixuda i
una forma més allargada i el seu gust dolç, a cavall entre la patata, la pastanaga i
la carabassa, li fa ser utilitzat principalment en les postres, tot i que al ser molt
versátil, pot usar-se també com a substitut de la patata a mode de guarnició de
carns o en purés i cremes.
Els seus beneficis, no són pocs.

- Malgrat aquesta dolçor tan característica de la que parlàvem abans, la seva càrrega
glucèmica és molt baixa, sent per aquest motiu apte per a diabètics.
- Enforteix el pulmó.
- És molt ric en Betacarotens o provitamina A, els quals li proporcionen aquest
color ataronjat, present també en carabasses i pastanagues, i per tant, amb les
mateixes propietats que aquests aliments: beneficis per a la pell i la salut visual.
- Conté moltes vitamines (C, B6, B1 i B2) i minerals com el potassi, manganès,
coure i ferro, per la qual cosa és ideal per a nens en edat de creixement i per a
esportistes.
- El Manganès, participa en la formació d'ossos i cartílags, així com en la coagulació
sanguínia, i es troba en grans quantitats en aquesta hortalissa.
De fet, 100 grams de moniato, suposa la ¼ part de la quantitat diària recomanada
d'aquest mineral.
- És antioxidant.
- Redueix la inflamació.
- És un aliment recomanat també per a les embarassades, pel seu alt nivell d'àcid
fòlic.
- El 70% del seu pes és aigua, per tant té una aportació calòrica baixa, podent-se
incloure en la dieta de les persones que desitgen perdre pes.
- Careix de colesterol.
- En ser font de potassi, ajuda a regular la hipertensió arterial. AMIC
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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)

1313131313

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

Estètica dental. Ortodòncia
Odontologia general. Implantologia

Beneficis del bicarbonat
de sodi en l'entrenament
E

Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

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

ls beneficis del bicarbonat de sodi són poc coneguts per la gent, la qual cosa
no és tampoc estrany degut als milers de suplements que hi ha al mercat per

a perdre pes, guanyar força, resistència o prevenir l'envelliment.

Quan entrenem, la glucòlisi (necessària per a generar energia) produeix un residu
que es coneix com a àcid làctic. Doncs bé, l'acumulació d'aquest àcid fa que
disminueixi el pH del múscul (ho fa més àcid), baixant-ho de 7,0 a 6,4.
Aquesta baixada del pH inhibeix un enzim (fosfofructoquinasa) produint-se la
fatiga. És aquí quan comença aquesta sensació de coïssor muscular, i te n’adones
que per molt que vulguis, el múscul ja no et respon com deuria.

I aquí és quan entren els beneficis del bicarbonat sòdic, un potent agent alcalinitzant
que, pres abans de l'entrenament, permet elevar el pH de la sang i músculs.
D'aquesta manera el punt de partida de l'entrenament es fa amb un pH lleugerament
elevat, evitant que aquest baixi massa durant la sessió. Això contribuiria a mantenir
el ritme inicial de l'entrenament durant un període més llarg de temps.
Aquest suplement seria ideal per a activitats de curta durada com les carreres de
400 a 1.500 m, o de 100 a 400 m metres nedant.

La dosi recomanada de bicarbonat de sodi és de 0,2 i 0,3 grams per cada quilo de
pes corporal. El millor és dividir-ho en tres o quatre dosis, ingerits de 60 a 90
minuts abans de la teva sessió d'entrenament.
Com sempre que es comença a prendre un suplement, hauries d'anar adaptant la
dosi gradualment, ja que pot provocar lleugeres molèsties gastrointestinals. Si és
així, n'hi ha prou amb beure abundant aigua per a pal·liar o evitar aquests efectes
negatius.

De totes maneres, tot i que no està mai de més avisar, no s'han registrat molts
casos d'aquests tipus d'efectes secundaris.
Així que ja sabeu, si voleu rendir a un bon ritme durant més temps, el bicarbonat
de sodi pot ser un bon aliat. Encara que recorda també, que hi ha mètodes
d'entrenament que t'ajuden a manejar/tolerar l'àcid làctic de manera natural. AMIC
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Gastronomia

Croquetes de bacallà

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

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

Ingredients per a 6 persones:
-800 g de bacallà dessalat i esqueixat
-2 cabeces d'alls
-1 manat gran de julivert net i picat
-oli d´oliva per fregir
– 5 o 6 cullerades de farina
-750 g de llet.

Preparació:
Comencem pelant els alls i picant-los.
Posarem oli suficient a escalfar en una
paella gran i hi afegirem els alls perquè
es fregeixin. Hem d'anar amb compte
que no es cremin, perquè no amarguin
el resultat final.

Afegim el julivert i el deixem fer
lleugerament. Afegim el bacallà i ho
remenem tot mentre cou a foc mitjà. Si
fa falta, millor baixar la seva intensitat
perquè no s'enganxi el bacallà a la
paella.

Quan el bacallà estigui fet, anem afegint
cullerades de farina i remenant,
compteu al voltant d'unes 5 o 6, ha de
quedar una massa compacta.
Finalment, afegim la llet i remenem fins
que la massa de croquetes se la begui
completament.

Deixem refredar bé la massa. En aquest
punt pot congelar-se, o guardar-se a la
nevera d'un dia per l'altre. Després,
anem fent les croquetes, les passem per
farina, les fregim amb abundant oli
calent i les col·loquem sobre paper de
cuina perquè absorbeixi l'oli sobrant.
DIT I FET

Consulta la nostra carta
de menjar per emportar



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 9,45h per La 2.
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Cases, oficines comunitats,
postes a punt, vidres...
FALTA PERSONAL
Tel. 630 943 851

NET BULLON Empresa de neteja

Refugi
   La premsa  relata un succés tràgic ocorregut al Mont Blanc –muntanya més
alta de la Unió Europea- : 4 alpinistes van ser sorpresos per una forta tempesta
a 4.000 metres d’altura. Encegats per la neu, entumits pel fred i frenats per la
violència del vent van tractar d’arribar al refugi de Goûter, 100 metres més avall.
Només dos d’ells, totalment esgotats, ho van aconseguir. Els altres dos van ser
trobats morts molt més tard, sota una espessa capa de neu.
   Quan una tempesta assota la nostra vida –malaltia, dol, atur, separació ...-
trobem refugi en l’alcohol o la droga? O potser, en l’oblit, multiplicant les activitats
i distraccions? I després? . En aixecar el cap ens tornem a trobar en el mateix
punt de partida davant la realitat: la tempesta segueix sent-hi.
   Llavors, qui pot ajudar-nos realment?. Déu ens proposa refugiar-nos en Aquell
que vol conduir les circumstàncies de la nostra vida: Déu mateix. Des de sempre,
aquest Déu de compassió ha sostingut i aixecat a homes i dones desesperats.
Dipositant la seva confiança en Ell van trobar la força per enfrontar l’adversitat,
van trobar un sentit a la seva vida trastornada i una raó per esperar.
   Apropem-nos a Déu amb humilitat, sinceritat, fe,  i  deixem-lo actuar.
Ell coneix les nostres circumstàncies i vol donar-nos la pau... la pau amb Déu!.

Nota d'agraïment
L'esposa, les filles

i la família d'en
Xavi Roselló Cano

us agraïm les vostres
mostres de condol.

Diumenge,8 de novembre
Celebració de la missa de difunts
pels cantaires de la Coral del
Centre Democràtic, a la parròquia
de Santa Maria de Caldes, a les
11'30h del matí.
En motiu de la pandèmia,ha calgut
canviar d'ubicació.

La pèrdua d’activitat, fruit de l’impacte
de la Covid-19 al mercat de treball de la
comarca, segueix sent greu, amb una
pèrdua de 1.975 llocs de treball respecte
al tercer trimestre del 2019.

El Butlletí d’Estructura Productiva
presenta les dades relacionades amb
l’estructura productiva (assalariats,
autònoms i empreses) al Vallès Oriental
durant el tercer trimestre de 2020,
comparant-les amb el mateix període de
l’any anterior.

Durant aquest període, l’impacte de la
Covid-19 és més que evident. Així,
comparant les dades d’aquest tercer
trimestre amb les dades d’ara fa un any
veiem que els assalariats s’han reduït
en -1.794 persones  (-1,5%), com també
el total d’autònoms en -181   (-0,6%). En
total, hi ha 145.532 llocs de treball a la
comarca, dels quals 116.291 són
assalariats i 29.241 població autònoma.
El tercer component de l’estructura
productiva de la comarca, les empreses
(centres de cotització), també ha
disminuït amb força, registrant-se un
descens de -769 empreses ( -6,20%).

Val a dir que respecte al trimestre anterior
les dades han mostrat certa recuperació
de l’activitat.

La comarca perd 1.975
llocs de treball respecte el
tercer trimestre del 2019




