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Dissabte 14 de novembre
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.
Exposició del VII Concurs Nacional
d’Escultura en memòria de Sebastià
Badia, amb el premi guanyador d’aquest
any a càrrec de l’artista Mar Hernández.

Exposicions
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
gestionaren 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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Actualitat

A mb l’objectiu de dinamitzar el co-
merç local de proximitat i promoure

les vendes al municipi, s’ha creat una
actuació adreçada a totes les persones
que comprin en establiments comercials
i de serveis de Caldes de Montbui, i té
com a finalitat escollir 3 infants d'entre 6
i 12 anys – ambdós inclosos - perquè
participin en l'acte públic d'encesa de
l'enllumenat de Nadal i la megafonia
previst pel 27 de novembre. Els
comerciants que hagin regalat
les butlletes premiades, també
podran assistir i participar de
l'acte de l'encesa de l'enllumenat
de Nadal.

Podran col·laborar en l'encesa
dels llums de Nadal, els infants
entre 6 i 12 anys, amb autorització
del pare, mare o tutor/a legal, que
tinguin una de les butlletes
premiades en el sorteig que
s'efectuarà i es retransmetrà per
les xarxes socials de l'Ajunta-
ment i de Shop in Caldes. Els
guanyadors s'hauran de posar
en contacte amb la Piqueta com
explica la mateixa butlleta. A més
de 3 números guanyadors, es
trauran 6 números més suplents.
El muntatge i l'encesa dels llums
de Nadal, que va a càrrec de
l'Ajuntament, se suma a les
actuacions de promoció del
comerç local, en el marc de la
Taula de comerç i de Shop in
Caldes.

Des d'avui i fins al 24 de
novembre, els establiments locals
repartiran butlletes numerades de
participació en l'encesa, entre les
persones compradores. Les butlletes
aniran numerades de l'1 al 20.000 i es
repartiran 100 butlletes per a cadascun
dels establiments locals de proximitat.

El dimecres 25 de novembre a les 10:00h
s'efectuarà un sorteig, que s'emetrà en
directe per les xarxes socials de
l'Ajuntament i es replicarà a les de Shop
in Caldes, i per seleccionar un total 9

números: 3 primers premis, i 6 reserves.
Les butlletes premiades (les tres
primeres i les reserves) hauran de
contactar amb la regidoria de Comerç i
Consum, a través de La Piqueta.

L'acte públic de l'encesa de l'enllu-
menat de Nadal està previst pel diven-
dres 27 de novembre a les 19h a la plaça
de la Font del Lleó. Aquesta activitat, que

resta sotmesa a les mesures anticovid
vigents, tindrà com a protagonistes els
infants que hagin guanyat el sorteig i
els establiments que hagin repartit les
butlletes premiades.

La presentació de la campanya ha anat
a càrrec de Núria Carné, regidora de
Comerç i Consum.
Carné ha comentat que aquesta és una
acció per dinamitzar i potenciar el
comerç local en uns moments molt
complicats. Des de l'Ajuntament s'han

donat 137.000 euros al comerç local en
diferents ajudes, i aquesta campanya
vol seguir animant a la ciutadania a què
compri en el comerç local.
Enguany s'ha volgut potenciar més la
il·luminació d'alguns carrers comercials
per tal de convidar al passeig i a les
compres de la campanya de Nadal.

L'enllumenat nadalenc d'enguany
s'amplia i lluirà de forma genera-
litzada a la Plaça Font del Lleó, al
Carrer Forn, a la Plaça Església,
al Carrer Asensi Vega, al Carrer
Major (des de Plaça de l'Àngel
fins Carrer Bigues), a l'Av. Pi i
Margall (des de Carrer Major fins
entrada zona el Tint), al Carrer
Montserrat (des d'Av. Pi i Margall
fins Carrer Avel·lí Xalabarder), a
l'Av. De Josep Fontcuberta (entre
rotonda Avel·lí Xalabarder i cruïlla
Joaquim Jorba), al Carrer Lleida
(entre Carrer Avel·lí Xalabarder i
Av. Fontcuberta), a l'Av. Fontcu-
berta (des de Pl. Lluís Companys
fins la plaça de l'Oli) i a l' Av.
Fontcuberta (entre rotonda Avel·lí
Xalabarder i cruïlla Joaquim
Jorba fins que acabi la zona
comercial).

Com a novetats també hi haurà
enllumenat nadalenc a l'entrada
del municipi per la C-59 a la
rotonda fins Pl. Lluís Companys,
a l'entrada pel Passeig del Remei
fins l'Av. Puigdomí, a la Plaça Ú
d'octubre, a la cruïlla del Carrer
Sant Pau amb el carrer Santa

Teresa i als ac-cessos als diferents barris
interurbans: Saulons, Font dels
Enamorats, El Farell, Can Valls-Torre
Negrell, Lledoners-Can Regassol, Can
Maspons.

Pel que fa a la megafonia nadalenca, la
sonorització enguany es manté a l'Av.
Pi i Maragall, el carrer Montserrat i al Nucli
Antic i es treu de l'Avinguda Fontcuberta
on havia generat moltes queixes l'any
passat i a canvi s'hi ha augmentat la
presència d'enllumenat nadalenc.

L’encesa de les llums de Nadal, primera
campanya per dinamitzar el comerç

MMB
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Apunts històrics

El Farell, Caldes, projectils
i maniobres militars

egeixo a la premsa
digital que un

projectil de quaranta
quilos, calibre 75 mm,
ha estat trobat a Caldes,
a la muntanya de El

Farell, el 25 d’octubre per un boletaire;
fa uns mesos, el 4 de febrer, un
buscador d’espàrrecs –hauria de dir un
esparrecaire?–  en va trobar un altre,
model Valero de 81 mm, d’un pes de
quatre quilos, de les utilitzades per a
instrucció; ambdues van ser retirades i
explotades per els mossos d’esquadra.
La premsa atribueix ambdós artefactes
a la guerra civil i no hi ha dubte que és
munició del període, però també abans
i desprès. La granada de morter Valero
de 81 mm, d’acompanyament d’in-
fanteria, va ser reglamentaria de l’exèrcit
espanyol per ordre del 24 de maig de
1933 i es va utilitzar vàries dècades.

Sense masses més dades, un projectil
de 75 mm de 40 quilos, del set i mig,
podia correspondre a un llarg període,
per descomptat que durant tot el segle
XXè. Si abans el nom moro a la topo-
nímia indicava l’existència d’alguna
ruïna de temps passat, avui qualsevol
troballa de material bèl·lic s’atribueix a
la Guerra Civil, sense mirar si en aquell
indret van haver combats i sovint alguns
ferros vells, aliens a qualsevol ús militar,
han estat confosos per artefactes.

La muntanya del Farell no va ser
escenari de cap enfrontament militar
durant la passada guerra, Caldes no va
ser bombardejada i llevat d’una topada
d’infanteria en retirada, amb intercanvi
de trets i morts en el sector de Sentmenat
a l’entrada de les tropes franquistes,
Caldes va viure la guerra en la rera-
guarda i la presència de un bon contin-
gent de refugiats.

La presència militar a Caldes, a part de
l’existència d’un Balneari Militar al segle
XIX i primer terç del XXè, en el qual acu-
dia des de tropa a alts comandaments,

Ll les maniobres van ser constants durant
dècades i regularment venien unitats de
tropes a efectuar exercicis en les rodalies
de la muntanya de El Farell.

Sense ànim de ser exhaustius, en una
població acostumada a veure militars
per l’existència del balneari militar, ens
consta que el 7 i 8 d’abril de 1902 van

passar-hi dues companyies de caça-
dors el Regiment d’Alba de Tormes, en
el conjunt d’uns exercicis que acabarien
el dia 10 a Sant Miquel del Fai amb la
concentració de sometents, el de
Caldes manat per Francesc Torras,
reunint més de mil homes.

A primers d’octubre de 1910 el coronel
Sixto Alsina Vila, amb el tinent Ricard
Muntadas del 9è Regiment Muntat
D’Artilleria, inspeccionaven la zona de
Caldes en mires de establir-hi un camp
de tir per a l’escola de pràctiques
d’artilleria. Altres militars van passar-hi
en mesos successius; el setembre de
1911 Alsina, ajudat del tinent Aurelio
Ayuela tornaven a la zona i el capità
Francisco Franco Cuadras, amb un
sergent i vint-i-quatre artillers pujaven a

Castellterçol, extrem de la zona definida
de pràctiques.
El capità general Valeriano Weyler, el
que els cubans encara recorden com
un botxí, acompanyat del seu ajudant
de camp Carlos Alfonso Novella i el
coronel del Regiment d’Infanteria
Vergara, Jose de la Calle van estar a
Caldes el 12 d’octubre observant les

maniobres del 9è Muntat d’Artilleria; el
14 el Primer Regiment d’Artilleria de
Muntanya pujava des de Barcelona a
Castellterçol a peu, a fer les pràctiques,
fent nit a Caldes.
Durant aquestes maniobres va tenir lloc
un greu incident, que va donar lloc a
un consell de guerra per delicte de
sedició contra l’artiller Victorià Mas
Pons, celebrat a darrers de desembre.
Els fets esdevinguts a Caldes, són que
l’acusat, vista la qualitat del ranxo, va
llençar el plat per terra insultant al caporal
de cuina, el fiscal demanava mig anys
de presó i el defensor la lliure absolució.
Dissortadament no disposem de la
sentència, però en tot cas i des
d’octubre el soldat estava en presó i a
l’espera del consell de guerra.

Maniobres militars d’artilleria de muntanya a Caldes de Montbui, any 1914
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Tenim constància de maniobres de tir
del 9è Muntat d’Artilleria, el juliol de 1913;
octubre de 1914, acompanyats de
cavalleria; octubre novembre de 1915;
octubre de 1916; el 1920 amb regiment
d’infanteria Jaen, enginyers, cavalleria
amb dragons de Santiago i Montesa,
tots de guarnició a Barcelona i a
Figueres; el 1922, amb presència, el 12
de novembre, del capità general de
Catalunya, Miguel Primo de Rivera, que
l’any següent es convertiria en dictador
en donar al setembre el cop d’estat, any
el de 1923 que les maniobres es farien a
l’octubre, en presència del nou capità
general provisional, Emilio Barrera i
havent transformat la unitat d’artilleria en
el 7è Lleuger.

La presencia del Balneari Militar i de les
maniobres sovintejades, facilitava que
a Caldes, en festes, com la de Sant
Antoni de 1927 o en alguna processó,
participessin bandes de musica militar
dels regiments de Barcelona. Seguiren
les maniobres durant la Dictadura de

Primo de Rivera, com el setembre i a
l’octubre de 1928 amb pas d’esqua-
drons de cavalleria de Numància, Triviño
o Montesa cap al Moianès o la Plana de
Vic, pernoctant a Caldes.

Durant la República ens consta,
almenys que els regiments 9 i 10 de

cavalleria acampaven a Caldes entre
setembre i octubre de 1932, el general
Sebastian Pozas Perea, que a la guerra
seria un dels caps de l’exèrcit republicà,
presenciava les maniobres des de
Caldes.

Passada la guerra les maniobres van
continuar en la dècada dels quaranta i
cinquanta, però  cada vegada més
puntuals i curtes, amb el transport més
fàcil. Des dels encontorns de Can
Camp, on emplaçaven les bateries,
disparaven contra el Farell sobre els
objectius que es fixaven per a cada

exercici, però aviat l’exèrcit va tenir
camps de maniobres concrets, zones
menys denses de població i de les
maniobres militars a Caldes, gairebé no
en resta ni el record.

Joan Pallarès-Personat

l passat 25 d’octubre pels volts de
les 10h del matí, un boletaire va

alertar als Mossos d’Esquadra de la
troballa d’un artefacte a la muntanya
d’El Farell. Es tractaria d’un obús
d’artilleria de 75 mm i d’uns 40 Kg de
pes.  La unitat de Tècnics Especia-
listes en Desactivació d’Artefactes
Explosius (TEDAX) de Girona es va
desplaçar fins a la zona a requeriment
dels Mossos i va fer una detonació
controlada a la cantera del Farell, on
també s’hi van desplaçar una dotació
de Bombers i del CEM. La detonació
es va produir sense incidents.
El passat mes de febrer es va trobar
una bomba de morter també al Farell
El projectil el va trobar el 4 de febrer
d’aquest mateix any a la muntanya
del Farell un veí de Mollet que estava
buscant espàrrecs. En aquell cas es
tractava d’una bomba de morter del
model Valero 81mm que pesava 4 Kg
de pes.
Els cossos de seguretat alerten sobre
el perill de manipular aquest tipus
d’artefactes

Localitzat un nou artefacte al Farell
Tant l’Ajuntament com els diferents
cossos de seguretat destaquen la
importància d’avisar de seguida a la
Policia, als Mossos d’Esquadra o al 112
quan es localitza un artefacte d’aquest

tipus i en cap cas manipular-los ni
agafar-los ja amb la manipulació
poden esclatar i causa danys
irreparables.

E

Maniobres militars, any 1914.
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Anem al Casino

L’arxiu presenta el projecte per la
construcció del que va ser el Cinema Ideal,
aprovat per la Comissió Permanent l’any 1924

Dissabte 14 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.

Exposició del VII Concurs Nacional d’Escultura en memòria
de Sebastià Badia, amb el premi guanyador d’aquest any a
càrrec de l’artista Mar Hernández.

l 2 de setembre de 1924 la Comissió
Permanent de Caldes de Montbui,

el que seria avui la junta de govern local,
aprovava el projecte de construcció
d’un cinema al carrer Major 1-3-5
presentat per la propietària dels
immobles, Isabel Sans Estapé. Aquest
va ser l’inici del mític Cinema Ideal, que
durant anys va oferir obres del setè art
entre el carrer Major, el carrer dels
Corredossos i, en aquell moment, la
plaça del Progrés on es situava la
façana amb l’accés.
El cinema es va projectar amb dues
plantes. Al plànol de la planta baixa és
on hi havia les taquilles, el vestíbul, el
pati de butaques, els serveis i la pantalla,
i a la primera planta s’ubicaven més
butaques i la saleta del projector.
L’expedient recull petites modificacions
al projecte original per ordre del Govern
Civil de la Província i la sol·licitud d’inau-
guració del cinema al febrer de 1925.

E

 principis d’aquesta setmana, Caldes
de Montbui té un índex de risc molt

alt (429 punts), lleugerament inferior que
la setmana anterior que era de 542 punts.
Els casos diagnosticats amb PCR els
últims 7 dies han sigut 44, mentre que
els últims 15 dies han sigut 99.
La incidència acumulada de diagnos-
ticats els últims 14 dies per cada 100.000
habitants és de 512.70, mentre que la
taxa de reproducció de l’epidèmia
ponderada setmanalment (rho7) és de
0.84 (l’epidèmia creix si és superior a 1).

Disminueix l’Index de
risc per brot de Covid
però es manté molt alt

A
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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 -

l passat dimecres 4 de novembre
va tenir lloc la 9a Taula de comerç

de Caldes de Montbui per videocon-
ferència. A la trobada que va comptar
amb la regidora de Comerç i consum,
Núria Carné Navarro, la regidora de
Turisme, Carme Germà, el suport del
personal tècnic d’ambdues regidories
i una vintena de comerciants, es van
exposar les noves actuacions de
dinamització derivades dels Pressu-
postos participatius de comerç de l’any
2020 que ja es posen en marxa.

. L’espai web Shop in Caldes i el directori
d’establiments és una de les actuacions
que s’hi van presentar per dinamitzar el
comerç del municipi. A dia d’avui són
ja 35 els establiments adherits a la
iniciativa, als quals se’ls ha propor-
cionat un codi QR en vinil, que penjaran
al seu aparador i que porta a la web.
L’espai compta amb un directori
d’establiments amb la informació
essencial de cadascun. A la taula es va
convidar i recomanar a tots els comer-
ços que s’hi vagin adherint i que encara
no hi formen part ja que es tracta d’una
plataforma per donar a conèixer el teixit
comercial del municipi i facilita la
recerca de serveis per part dels usuaris,
calderins i compradors de fora del
poble.

. Lligada a l’actuació anterior, les
bosses plegables Shop in Caldes és
un altra iniciativa per fomentar el comerç
del municipi i fer-ho de manera sos-
tenible. Estan elaborades amb material
reciclat i reciclable a partir de la
recuperació de material RPET amb el
que s’elaboren envasos de begudes i
material tèxtil.
Les bosses s’estan repartint de mica en
mica entre tots els establiments de
comerç i serveis de proximitat calderins
en funció de la producció.

. Inici de la campanya i concurs de
l’encesa de llums de Nadal i Shop in
Caldes. L’objectiu és fomentar la
compra prèvia al Nadal i alhora fer
partícips als calderins i calderines de

Es celebra la 9a edició de la Taula de Comerç
L’espai web Shop in Caldes, el concurs de l’encesa de llums de Nadal i el Marketplace
són algunes de les actuacions de dinamització que es van valorar

l’encesa de Llums de Nadal.  Els
establiments rebran rètols i butlletes
numerades perquè infants d’entre 6 i 12
anys entrin en un sorteig del que sortiran
els 3 nens o nenes que enguany
encendran els llums de Nadal del poble.
L’enllumenat de Nadal aquest any
s’ampliarà, millorant en quantitat i
disseny adaptats a les característiques
dels diferents carrers.
La sonorització nadalenca es realitzarà
en els eixos comercials de l’Avinguda
Pi i Margall, carrer Montserrat i zona del
casc antic, amb adaptació de l’horari a
la dinamització del comerç per evitar
molèsties en hores de baixa afluència
de públic i trànsit al carrer.

. S’impulsa el Marketplace de comerç.
Idea sorgida de la taula de comerç del
2019 i que ara s’està treballant de manera
conjunta amb els municipis integrants
de l’AMERC (Associació de Municipis
de l’Eix de la Riera de Caldes, formada
pels municipis de Caldes de Montbui,
La Llagosta, Palau-solità i Plegamans,
Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda i
Sentmenat) per tenir major repercussió
i visualització comercial en un territori
ampli i fer créixer el comerç local i de
proximitat a través de la presència virtual

amb la compra online amb recollida a
l’establiment en una primera fase i en
una segona, amb el repartiment a
domicili o recollida en consignes.

Els establiments interessats en breu
rebran un formulari de l’Ajuntament de
Caldes per poder formar part del
Marketplace de l’AMERC que es diu
“COMPRAPROP” i poder ser presents en
el moment del llançament de la plata-
forma de venda en línia prevista pel mes
de desembre.

. Respecte a la campanya de Nadal, la
regidora de Turisme, Carme Germà, va
informar que atès que no es pot realitzar

la tradicional Fira de Nadal d’enguany,
s’ha decidit mantenir el repartiment del
tradicional Brou de Nadal en col·la-
boració amb Shop in Caldes i el comerç
local. Aquesta proposta s’explicarà en
detall el dia 19 de novembre en una roda
de premsa.

La propera Taula de comerç per decidir
les actuacions de dinamització a realitzar
el proper any, s’emplaça a inicis del
2021, amb el nou pressupost
participatiu.
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Segon cap de setmana de confinament
perimetral i de control de les mesures
de la Covid-19

L’

er segon cap de setmana conse-
cutiu, la Policia de Caldes de Mont-

bui ha dirigit el seu treball al control de
les mesures de la Covid-19, l’ús de la
mascareta i evitar les agrupacions de
persones, i al control de mesures de
mobilitat, el toc de queda nocturn i el
confinament perimetral del municipi. El
cap de setmana s’ha saldat amb un
balanç de 7 denúncies més que la
setmana anterior.

Des de les 6h del matí de divendres fins
a les 6h del matí de dilluns, s’han fet 34
controls i/o intervencions relacionades
amb el control de les mesures de la
Covid-19. S’han controlat 168 vehicles i
318 persones i s’han posat 34
denúncies: 14 per no fer ús de la
mascareta, 8 per mobilitat indeguda, 16
per incompliment del confinament
nocturn, 3 per consum de drogues i 5
per consum d’alcohol.

P

Caldes durant el toc de queda nocturn. Foto: JDB

Associació de Municipis de la Riera
de Caldes (AMERC) prepara una

plataforma web perquè els comerços
dels sis municipis d’aquest àmbit
territorial (Caldes de Montbui, La
Llagosta, Palau-solità i Plegamans,
Polinyà, Santa Perpètua de Mogoda i
Sentmenat) puguin vendre online tots els
seus productes o serveis, sense cap
tipus de cost.
Les restriccions ocasionades per la
pandèmia de la Covid-19 compliquen
l’activitat ordinària dels comerços i
serveis, sobretot la venda física. És per
això que des l’AMERC, conscients que
són moments difícils pel comerç local,
s’ha impulsat un marketplace territorial:
un c entre comercial online que pugui
encabir tots els petits comerços i que
fomenti la compra de proximitat, tot

L’AMERC presenta una plataforma per
a facilitar la venda digital als comerços

plegat dins un entorn de confiança.
El marketplace de la Riera de Caldes
possibilitarà als comerços de les sis
localitats vallesanes disposar de la seva
pròpia botiga digital i personalitzar-la
(explicar qui són i quins són els seus
trets distintius). Així mateix, podran
integrar-hi les seves xarxes socials i
canals habituals de contacte. No hi
haurà límits pel que fa al número de
productes i els continguts es podran
modificar i editar a mesura que ho
necessitin.
El fet de tenir en una mateixa plataforma
totes les botigues del territori permetrà
crear un entorn digital segur, on les
persones podran comprar a les
botigues de sempre sense limitacions
horàries. D’altra banda, per a les
persones que encara desconeguin el

comerç de proximitat serà una
oportunitat per a descobrir-lo en línia.
El desenvolupament d’aquesta
plataforma s’acompanyarà d’un itinerari
formatiu de suport als comerciants per
a reforçar coneixements i recursos de
la venda online. De moment, ja s’han
programat tallers relacionats amb el
comerç electrònic, la fotografia creativa
amb smartphone i el pagament en una
botiga online.
Aquest és un projecte supramunicipal
dins una estratègia més transversal de
dinamització del teixit empresarial de
l’eix econòmic de la Riera de Caldes.
Enaquesta àrea no tan sols hi viuen
prop de 90.000 persones, sinó que hi
ha ubicades més de 3.000 empreses on
hi treballen diàriament més de 40.000
persones.
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illuns, la talla de la Santa Majestat
de l’església de Santa Maria de

Caldes de Montbui, es va traslladar al
Centre de Restauració de Béns Mobles
de la Generalitat de Catalunya, institució
dedicada a la conservació i restauració
dels béns que conformen el patrimoni
cultural moble català, on serà sotmesa
a una sèrie d’estudis previs a la seva
restauració a mans de la restauradora
encarregada de tot el procés, Lourdes
Domedel.

Està previst que la Santa Majestat retorni
a Caldes a finals del mes de febrer un
cop acabats els treballs de restauració.

L’import total de la restauració s’ha valorat
en 9.468,25 euros.
Una part està subvencionada per la
Generalitat de Catalunya, per donar
suport a la conservació preventiva del
patrimoni cultural català, en aquest cas
per a la conservació-restauració de
béns mobles i dels elements arqueol-
ògics i artístics integrats en el patrimoni
immoble català.
La resta l’aporten el Bisbat, la Parròquia
de Santa Maria i les regidories de Cul-
tura i Patrimoni de l’Ajuntament de Cal-
des de Montbui.

La Santa Majestat de l’església
parroquial de Santa Maria
La Santa Majestat venerada a l’església
parroquial de Santa Maria de Caldes de
Montbui és la imatge de Crist Majestat.
Es tracta d’una reproducció de la imatge
antiga que es va cremar el dia 21 de juliol
de 1936 durant la guerra civil espanyola,
a excepció del cap que es va poder
salvar del mig de les flames.

Els crítics d’art situen l’origen de la
imatge entre els segles XII i XIII.
Entre la població de Caldes de Montbui
corre la llegenda que la imatge va ser
portada per una tribu bohemiana que
l'utilitzaven com a passera per travessar
rierols i torrents. Aquesta tribu es va
instal·lar a Caldes però quan va decidir

La talla de la Santa Majestat de l’església
de Caldes de Montbui serà restaurada
com a patrimoni cultural català

marxar de la població va resultar que la
imatge havia augmentat el seu pes.
Davant la dificultat de traslladar-la d'un
lloc a l'altre, la tribu va decidir deixar-la a
la població.

La vinguda de tribus de l'Est d'Europa
durant el segle XV a Catalunya està
documentada però no s'ha trobat cap
document que relacioni l'arribada
d'aquestes tribus i la imatge de la Santa
Majestat. La llegenda hauria servit per
donar explicació dels trets bizantins
característics de la imatge.
En tot cas la primera referència
documentada sobre la Santa Majestat
és del segle XVII.

El dimarts dia 21 de juliol de 1936, gent
armada va fer una foguera davant
l'església on van cremar objectes de
culte i imatges, entre elles la Santa
Majestat. Un vilatà va poder salvar el cap

de la imatge de la foguera.
El mes d'octubre de 1937 en mossèn
Ramon Giralt, vicari de la parròquia, va
encomanar la reconstrucció de la
imatge a l'escultor barceloní Josep Rius.
Acabada la guerra es va recuperar el cap
de l'antiga imatge i es col·locà a la nova.
La nova reproducció va ser lliurada a la
població el segon diumenge d'octubre
de 1939, dia de la festa de la Santa
Majestat.
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Ajuntament de Caldes de Montbui,
en col·laboració amb Creu Roja,

Càritas i les Esglésies Evangèliques
Paraula Viva i George Lawrence, tornen
a mobilitzar la població amb motiu del
Gran Recapte calderí, que s’afegeix a la
campanya de recollida d’aliments.

Aquest any el Gran Recapte d’Aliments,
que es farà del 16 al 21 de novembre,
serà diferent a causa de la COVID19.
Enguany no es farà la recollida física
d’aliments per garantir la seguretat de
voluntaris i donants i es demana a la
ciutadania que faci donacions
monetàries per poder comprar aliments.

Com podeu participar:
• SUPERMERCATS: Des del 16 i fins al
21 de novembre, es podran fer
donacions monetàries a les caixes, en
el moment que es pagui la resta de la
compra.
Les donacions seran de la quantitat que
cada persona determini. S’han ampliat
les dates de durada del Gran Recapte
per ajudar a evitar concentracions de
persones.

• MERCATS: En les mateixes dates, en
alguns mercats i botigues de proximitat
es podran comprar tiquets, per valors
de 3 euros per donar productes bàsics
de primera necessitat. .

• ONLINE: A més, fins al 16 de desembre
es podran fer a través de la web
granrecapteonline.com i per bizum al
número 33596.

Hi col·laboren dels supermercats
Caprabo, Mercadona, Bon Àrea, Dia,
Coaliment, Ametller Origen i Condis i
comerços adherits a la Unió de
Comerciants i Industrials de Caldes
(UCIC) i el Rotary com a participant del
Rebost.

En la mesura que la situació sanitària
ho permeti, es comptarà amb persones
voluntàries. Els voluntaris i les
voluntàries no recolliran aliments però
seran presents als supermercats els
dies 20 i 21 de novembre per a informar

Gran Recapte 2020.
Aquest any, més necessari que mai

sobre com es poden fer les donacions
per al Gran Recapte.

Aquest any, el Gran Recapte és més
necessari que mai
L’emergència social, generada a
conseqüència de l’emergència sanitària
provocada per la COVID, ha fet que la
distribució d’aliments, que duem a
terme els Bancs dels Aliments, s’hagi
incrementat de forma dramàtica. Al llarg
del 2020, s’han distribuïts més de 15

L’ milions de quilos d’aliments que han
arribat a 262 mil persones a través de
636 entitats receptores. També s’han
distribuït 275 mil àpats cuinats durant el
confinament. El valor d’adquisició pel
públic dels aliments distribuïts s’estima
en uns 35 milions d’euros.
Si la demanda segueix augmentant, no
es podrà garantir el repartiment
d’aliments els pròxims mesos. És per
això que, aquest any, el Gran Recapte
és més necessari que mai.
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www.caldesdemontbui.cat
 facebook.com/ajuntamentcaldesdemontbui
 @AjCaldesMontbui
 ajcaldesdemontbui

Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
06/11/2020
Núm. Oferta
301086 NETEJADOR/A
301079 TÈCNIC COMERCIAL amb

Anglès
300926 ADMINISTRATIU/IVA AUX

COMPTABLE
300693 ADMINISTRATIU/IVA

RESPONSABLE FINANCES

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.

Informació d’interès:
Plaga del bernat
marró marbrejat
(Halyomorpha halys)
La Direcció General d’Agricultura i
Ramaderia de la Generalitat de Catalunya
informa sobre la plaga de l’insecte
anomenat bernat marró marbrejat
(Halyomorpha halys). Consulteu les
mesures preventives i de control als
canals habituals de comunicació.

Nou horari de l’Oficina
Municipal d’Informació
al Consumidor
L’OMIC, atenent les noves mesures
decretades per fer front a les conse-
qüències de la COVID-19, modifica el seu
horari d’atenció al públic que serà de dilluns
a divendres de 9 h a 13 h.
Podeu adreçar les vostres consultes a
info@omiccaldesdemontbui.cat

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  o adulta.

Servei d’Assessoria
Jurídica per a Dones
El Servei d’Assessoria Jurídica per a Dones
té la seva propera cita el dilluns 16 de
novembre. Cal demanar hora trucant al
telèfon 93 865 54 20.

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.

Edifici Habitatge Jove:
sessió de retorn de les
propostes recollides
en el procés participatiu
El 18 de novembre a les 18.30 h es farà, a
través de la plataforma zoom, la sessió
de retorn de les propostes recollides en
les 3 sessions de co-disseny participatiu
per a la construcció d’un habitatge públic
per a joves. Inscripcions a https://forms.gle/
yhvD7am4nXW9EsJA6
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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.

nguany tot s'està ajuntant: la tardor i l'estrès que suposa la incertesa sanitària,
econòmica i social, derivada de la COVID-19. El resultat: el cabell cau encara

més. Si t'has preguntat per què cau, la resposta es dibuixaria en termes d'estrès,
desequilibri hormonal, mals hàbits alimentaris, problemes de microcirculació en
el cuir cabellut, etc. Però, quan has de començar a preocupar-te?
A vegades pensem que aquests cabells que trobem en el raspall són el signe
inequívoc de que estem perdent el cabell, però no ens hem de preocupar si la
quantitat ronda els 100 cabells diaris. Això es considera normal. Quan la pèrdua
és major i persisteix en el temps és el moment de buscar solucions que evitin la
situació d'angoixa que pot arribar a crear l'alopècia.
Cal diferenciar entre caiguda del cabell i alopècia. La primera és una part del cicle
vital del cuir cabellut que s'equilibra amb el naixement de nous pèls. Els
especialistes consideren que és normal perdre entre 50 i 80 cabells al dia. Si
augmenta la seva pèrdua, és quan suposa un veritable problema per a un 77% de
dones i un 52% d'homes. Quan cal començar a preocupar-se? Quan cada dia
perdem més de 100 cabells.

Per què cau el cabell a la tardor i primavera
L'alopècia estacional es produeix a conseqüència d'una alteració del cicle. A
l'estiu a conseqüència de la calor, de la radiació ultraviolada i per petites alteracions
en el ritme circadiari hormonal, el cicle del
cabell se sincronitza, és a dir, no es produeix
un cicle individual d'aquest, com es fa en la
resta dels mesos de l'any, i tots els cabells
creixen de manera ràpida i cauen de manera
ràpida.
Però... Podem fer alguna cosa per a recuperar
aquesta alteració del cicle pilós? En principi
sí,  ja que es recuperarà en termini d'uns tres
mesos de manera espontània, encara que per
descomptat molts tractaments resulten
efectius, tampoc estarien justificades teràpies
agressives. L'ús d'alguns productes que continguin vitamines o aminoàcids,
entre altres actius, poden ajudar a una millor recuperació.
No és necessari modificar els hàbits higiènics. No per rentar més el cabell caurà
més. El cabell que cau amb la rentada o el pentinat està malalt i acabarà perdent-se
en un breu espai de temps. No obstant això no hem de minimitzar el problema i cal
realitzar els estudis necessaris per a descartar altres patologies que poden simular
aquesta alopècia estacional. El que sí que pots fer és utilitzar per a la rentada un
xampú específic que li aporti al cabell actius que el reforcin.

Consells per a mantenir el cabell durant més temps
- Pots rentar-te els cabells amb freqüència, sempre segons les teves necessitats.
El mite de que rentar-se els cabells tots els dies afavoreix la caiguda del cabell és fals.
- No usis el gel de dutxa per al cabell, la seva composició no és la idònia. El xampú
ha de ser suau i adaptat a la teva mena de cabell.
- L'assecat més beneficiós per al cabell és el natural. Primer convé fer un lleuger
assecat amb una tovallola, sense fregar, només embolicant el teu cap amb la
tovallola i deixant que aquesta absorbeixi l'aigua. Després, si uses l'assecador,
fes-lo a baixa potència, sense localitzar-lo en el mateix punt i respectant una distància
prudencial.
- No són aconsellables els pentinats que suposen tensió del cabell, perquè poden
donar lloc a una lenta però segura caiguda del cabell.
- Tallar-se el cabell «al zero» no el fa créixer més. Sanejar-ho regularment per a
mantenir el seu aspecte saludable sí que és beneficiós.
- El greix no fa caure el cabell, encara que totes dues circumstàncies solen anar
associades. En el cas de l'alopècia mantingues una higiene correcta.
- Si et cau el cabell posa't en mans del Dermatòleg, ell determinarà les seves
causes i prescriurà el tractament adequat. AMIC

Per què cau el cabell?
E
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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

L a castanya, l'origen etimològic de la qual és Castanea vulgaris, és una fruita
seca molt arrelada en la nostra tradició cultural i gastronòmica des de fa molts

segles, malgrat ser un arbre originari d'Àsia. Si s'ha mantingut en la nostra dieta
malgrat donar-se exclusivament en la temporada de tardor, és perquè algunes de
les seves característiques són excepcionals i les seves qualitats per a la cuina
innegables.
La temporada de castanyes comença a l'octubre i dura fins a desembre. És sens
dubte el millor moment per a consumir-les.

Coneixem el valor nutricional d'aquesta fruita seca i les propietats i beneficis del
consum de castanyes.
. Són un aliment saciant a causa del seu contingut en fibra i en hidrats de carboni
complexos. Es poden incloure, sense excedir-se, en dietes d'aprimament, ja que
és la fruita seca menys calòrica, perquè el 52% de les castanyes és aigua. Ara bé,
si les mengem torrades, que és una de les maneres tradicionals de fer-ho, perdrà
part de la seva aigua.
. Ajuden a mantenir el nostre sistema ossi i dents en bones condicions, perquè
posseeixen calci, fòsfor i magnesi.
. Estimulen el funcionament del nostre sistema nerviós. El seu contingut ric en
minerals i en vitamines del grup B fan de les castanyes un aliment ideal per a
prevenir alteracions o malalties neurològiques.
. Les persones diabètiques poden beneficiar-se del seu consum, ja que els
carbohidrats que posseeix són d'absorció lenta.
. La proteïna vegetal de la castanya conté tots els aminoàcids essencials, quelcom
interessant per a les persones que segueixen una dieta vegana, per a la gent gran
i per als esportistes.
. Les castanyes tenen efecte cardioprotector. Com a bona fruita seca, les
castanyes tenen greixos molt saludables i ens aporten àcids grassos omega 6 i
omega 3.
. No tenen colesterol, igual que la resta de productes d'origen vegetal.
. Són riques en fibra, per la qual cosa contribueixen a que la nostra flora bacteriana
estigui en condicions òptimes. Ajuden al bon funcionament del trànsit intestinal i
contribueixen a prevenir el restrenyiment perquè tenen efecte diürètic. A més estan
indicades per a prevenir i millorar les malalties de l'intestí gros o el càncer de
còlon.
. Es poden consumir perfectament per persones hipertenses, a causa del seu
baix contingut en sodi i alt contingut en potassi.
. Combaten l'anèmia. Per a prevenir o millorar els casos d'anèmia ferropènica, el
cansament i la fatiga, les castanyes són les nostres aliades.
. És font destacada de vitamina C, imprescindible per a poder absorbir el ferro i
fabricar, així, glòbuls vermells. I aquest element també és un bon antioxidant, per
la qual cosa el consum equilibrat de castanyes ajuda a prevenir l'envelliment.
. Conté vitamina A, important per a la vista.
. Prevenen les enrampades. El seu contingut en calci al costat de l'aportació de
potassi, el converteix en una fruita seca ideal per a prevenir la contracció muscular
involuntària que es produeix en les enrampades. AMIC

Beneficis i propietats
de menjar castanyes
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Gastronomia

Filet wellington

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:
2 filets de porc
1 o 2 làmines de pasta de full
350 gr. de xampinyons (aprox.)
1 llauna de paté ibèric
pernil salat
1 ou
vi blanc
Oli, sal i pebre

Preparació:
Salpebrem els filets i en una paella amb
oli d'oliva el rossegem per cada costat.
Un cop rossejats el guardem.
Netegem uns 100 de xampinyons i el
filetegem.A la mateixa paella on hem
rossejat els filets els deixem coure uns
2 minuts a foc viu.

Els filets o bé els tallem per la meitat o
els podem fer enters.
Agafem la pasta de full i la tallem a la
mida del filet (pensem que l'hem
d'embolicar amb la pasta de full)
A sobre la pasta de full hi posarem una
capa de paté i una llesca de pernil salat
(Si hem deixat els filets enters ni
posarem dues de llesques de pernil) i
els xampinyons .

A sobre hi posarem el filet.
L'embolicarem amb la massa i procura-
rem que l'afegit ens quedi a la part de
sota. Estrenyerem bé els costats perquè
ens quedi ben enganxada la massa i així
al coure no s'obrirà.
Farem la mateixa operació amb l'altre filet.
Amb els trossets de massa que han
quedat els tallers a tires fines i hi podem
fer un enreixat per la part de sobre.
Ho pintem amb ou batut i hi escampem
llavors de sèsam.

Els posem en una plata del forn. A sota
hi posem paper de forn perquè no
s'enganxin. Els hi deixem uns 20-25
minuts o fins que la pasta de full estigui
rossa.
Netegem i tallem la resta dels xampi-
nyons i els saltegem a la paella amb oli
d'oliva. Hi afegim el vi blanc i ho deixem
coure fins que s'hagi reduït el vi.
Un cop cuit servim els filets tallats a
rodelles juntament amb els xam-
pinyons. QUIMA FRIGOLE



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.

1515151515

Cases, oficines comunitats,
postes a punt, vidres...
FALTA PERSONAL
Tel. 630 943 851

NET BULLON Empresa de neteja

Descans sobrenatural
“Voldria expressar el meu reconeixement i ànim als que en aquesta pandèmia estan
molt més cansats i estressats que mai; que no tenen temps de llegir més ni estar més
tranquils. Potser sigui la teva situació i et mereixes el meu aplaudiment.
   Un aplaudiment als professionals de la salut i les vostres famílies: sou herois moderns.
Un aplaudiment als professionals dels supermercats, farmàcies, transport públic i
d’altres que no poden teletreballar i les vostres famílies. Un aplaudiment als que esteu
cuidant sense parar els vostres pares i avis més grans o altres persones més
vulnerables. Un aplaudiment a les forces de seguretat. Un aplaudiment a totes les
autoritats que estan esforçant-se per liderar bé en aquest caos . Un aplaudiment als
que estan suant més que mai redissenyant formes de treball virtual perquè menys
gent perdin els seus llocs de treball. I en tota aquesta llista ens falta molta gent, segur
que sí.
  Però ànim, el que fas és extremadament important. Abracem  la nostra història única
i el moment que ens toca viure amb solidaritat, amor, determinació, disciplina, esperança
i fe en Déu.
  Sí, he dit Déu, perquè encara que el nostre cansament sigui humà i natural, Déu ens
ofereix un descans sobrenatural. Tu i jo necessitem l’energia, l’ànim, l’equilibri, el benestar,
la pau i el veritable descans que només Déu ens pot donar. Jesús va dir: “Veniu a Mi tots
el qui esteu abatuts  i afeixugats que Jo us donaré repòs”. El descans que Jesús
ofereix és real i et confesso que aquesta realitat ha canviat la meva vida”.

Hélder Favarin

Les comunicacions
unificades en el núvol,
clau del teletreball
El món tal com el coneixíem ha canviat.
El coronavirus ha complicat, a més de
la salut, la relació de les persones.
El distanciament social s'ha aplicat a
tots els àmbits de les nostres vides i,
fins i tot, al laboral.
Les empreses s'han adonat que les
comunicacions unificades en el núvol,
'UCaaS' per les seves sigles en anglès,
són clau per al negoci.

Tot i que l'aposta per les comunicacions
en el núvol no és res nou, les raons per
a implementar aquestes solucions han
canviat clarament.

"Mentre que els beneficis tradicionals
per al canvi incloïen consolidar la
despesa en tecnologia de la informació
(IT), millorar la productivitat, reduir les
despeses de viatge dels empleats i fins
i tot aportar credencials ecològiques,
avui inclouen altres aspectes clau com
la flexibilitat dels llocs de treball", explica
Xavier Casajoana, CEO de VozTelecom,
que afegeix que "les comunicacions en
el núvol s'han convertit en un aspecte
essencial de la continuïtat del negoci,
un salvavides per a assegurar el treball
en remot".

És per això que les comunicacions en
el núvol són la solució per al futur, no
sols per a la pandèmia. Ja és una realitat
que les empreses necessiten mantenir
i combinar llocs de treball en l'oficina i
en remot de manera habitual.
"Està clar que el futur passa per la
flexibilitat que aporten les comu-
nicacions en el núvol per a assegurar
que els empleats estan connectats amb
clients i proveïdors en qualsevol lloc i
en qualsevol moment", assenyala
Xavier Casajoana.




