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Festa Major

Salutacions de Festa Major
Benvolguts veïns i benvolgudes veïnes, us estem presentant un dels programes
de Festa Major més especials que s’han fet en aquest poble, que reinventa de dalt
a baix l’organització, però que manté amb fidelitat la nostra essència.

Trobareu pocs exemplars en paper d’aquest programa, perquè Ajuntament i entitats
ens posem a disposició dels canvis que siguin necessaris i optem per fer una
gestió de la festa repensada minut a minut. El nostre objectiu és mantenir l’equilibri
entra una vila que bull de ganes de tornar al carrer i als escenaris i una seguretat
sanitària que cal garantir.

En aquest context, voldria dir ben alt i ben clar que aquesta és la festa de la nostra
cultura popular i tradicional, protagonista absoluta i indiscutible de l’octubre de
2021 a Caldes de Montbui. Ho és després de molts mesos d’incertesa per una
societat inquieta i viva. Us convido a pensar-hi i aplaudir, en cada actuació, l’esforç
de les entitats culturals i tradicionals calderines.

Calderins i calderines, ens retrobem als carrers i parcs del centre històric, escenari
principal de la nova Festa Major de Caldes de Montbui. Sortim, gaudim i vivim la
festa amb responsabilitat.

Bona Festa Major!
Isidre Pineda Moncusí

Alcalde

Ens visita el primer fred i les pluges ens avisen que l'estiu ja està marxant, que la
tardor és a tocar i que amb ella s'apropa la nostra estimada Festa Major.

Després d'un any i mig molt dur, vivint la pitjor pandèmia de l'últim segle, cal ser
positius i pensar que el pitjor ja ha passat i que podrem gaudir de bons moments
amb els nostres veïns, amics i família.
De ben segur que la pandèmia ens ha portat moltes coses dolentes, però cal
remarcar que la solidaritat, l'empatia i la unió com a col·lectiu i com a poble ha
esdevingut determinant per sortir-nos-en.

Ens mereixem tornar a sortir al carrer per a gaudir de la nostra festa més gran.
Agraint a totes les persones que l’han organitzat i especialment a les nostres entitats
populars l’enorme esforç que han fet.
Que el seny i la rauxa tornin a estar equilibrats i en sintonia amb el moment en què
ens ha tocat viure, perquè necessitem relacionar-nos i tornar a gaudir l'alegria de
la festa per a sentir-nos més vius que mai.

Des de la revista Tot Caldes us desitgem de tot cor que tingueu una molt bona i
merescuda Festa Major!

Jonatan del Amo Banyuls
Director de Tot Caldes
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l’Entrevista
Parlem amb Laia Cuscó, regidora de Cultura

C om és habitual en aquestes dates,
parlem amb Laia Cuscó, regidora de

Cultura de l'Ajuntament de Caldes de
Montbui perquè ens parli de Festa Major
i ens expliqui també com està vivint la
regidoria aquests moments de pan-
dèmia.

. Com es planteja amb la normativa
Covid la Festa Major d'enguany?
És una Festa Major molt reflexionada,
s'ha treballat moltíssim per encabir més
de seixanta d'actes complint la
normativa. I malgrat els condicionants
de la normativa Covid, serà una molt
bona Festa Major amb actes molt
interessants.
Malauradament cal destinar molt
pressupost a la seguretat i això fa que
no puguem tenir actuacions de primera
línia, tot i que potser aquest any no
tocava, ja que al tenir aforaments molt
més reduïts en podria gaudir menys
gent.
És una Festa Major reflexionada,
endreçada, responsable i molt calde-
rina, ja que s'ha treballat molt amb les
entitats.

. Una de les novetats seran les terrasses
que substituiran a les barraques. També
les noves ubicacions. Com seran?
Hem decidit posar unes terrasses amb
taules i cadires que seran gestionades
per tres entitats, els Castellers, el CN
Caldes i el Club Hoquei Caldes, on s'hi
podrà consumir beguda i menjar de
forma segura. Estaran sota la zona dels
arbres del parc de Can Rius.
A dins de l'envelat també hi haurà una
zona amb barra i taules per a poder
consumir-hi.
L'aforament dins del parc serà de 1000
persones.
Hi haurà control d'accés d'entrada i
sortida tant a l'entrada del pont com a
l'entrada de la plaça de Taunusstein.
L'altre punt important d'activitats serà la
plaça de la Font del Lleó, amb un

Aquest any tindrem una Festa Major
reflexionada, endreçada, responsable
i molt calderina

escenari cobert i un aforament de 500
persones.
A l'avinguda Pi i Margall hi haurà acti-
vitats itinerants i al Bugarai hi haurà les
activitats esportives.
Els horaris de festa major s'han reduït i
seran de 10 h del matí a les 3 h de la
matinada.

. Com es poden aconseguir les
entrades?
Les entrades es poden adquirir
telemàticament a la web de
caldescultura.cat, i també a Thermalia,
on fan acompanyament per a persones
que no tinguin accés a internet.
Per evitar el 33% d'absentisme que s'ha
confirmat enguany a moltes festes
majors, en els espectacles que creiem
que hi haurà més demanda d'entrades,
es posarà un preu simbòlic d'un euro
per intentar minimitzar l'absentisme.

. Es farà alguna cosa per Capvuitada?
El diumenge hi haurà paradetes al
passeig del Remei, l'audició de

sardanes, la missa solemne i els
escacs. Estem pendents de la normativa
per veure si podrà haver-hi també
cultura popular. Ho haurem de decidir a
última hora.
És important que la gent vagi seguint la
Festa Major i la Capvuitada per les
xarxes, per saber si hi ha canvis en el
programa.

. Durant la darrera entrevista ens veu
comentar algunes propostes de futur.
Com estan actualment?
La pandèmia ha trastocat algunes
propostes que volíem fer i s'han hagut
de congelar.
Una de les que no hem pogut tirar
endavant és el pla estratègic cultural per
saber on som i cap a on volem anar.
Malgrat tot, l'aturada ha servit per
entendre els nostres punts forts i els
punts dèbils, i fer una petita radiografia
de coses que cal millorar.
La porxada prevista al Parc de l'Estació
tampoc es podrà fer aquesta legislatura.
Totes les regidories havíem de prendre
decisions de què tiraven endavant i què
no, i vam veure més important concedir
subvencions a les entitats malgrat que
no poguessin fer activitats. Per mi no
tenia sentit fer una porxada perquè les
entitats hi fessin activitats si es perdien
les entitats.
Una de les coses que han anat prenent
forma és la Casa de la Cultura, on ara
mateix funciona com a magatzem de les
entitats i a poc a poc les entitats s'hi van
trobant. De moment hi ha Diables,
Geganters i Sardanistes. Els Castellers i
els Bastoners estan al local del costat.
Ara ens venen uns mesos per reinventar
actes grans com Sant Antoni, Reis i
Carnaval, i sobretot cuidar les entitats
per seguir generant cultura.
Caldes no para durant l'any, i cal seguir
generant una programació estable, amb
expressions artístiques molt diverses
perquè tothom pugui tenir una veu
crítica.  JONATAN DEL AMO

JDB
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Festa Major

OMNIUM CULTURAL

Anem al Casino

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

FESTA MAJOR 2021

BONA FESTBONA FESTBONA FESTBONA FESTBONA FEST A MAJOR!A MAJOR!A MAJOR!A MAJOR!A MAJOR!
Dissabte 9 d'octubre a les 20h
Monoleg del cómic Vaquero.
Org. Soko Comedy.

Diumenge 10 d'octubre, a les 18h i 22h
Concert amb l'Orquestra
Maravella.
Org. Ajuntament de Caldes.

Diumenge 17
d'octubre a les 18.30h
Espectacle Ballem la
terra, tenim arrels, amb
l'Esbart Dansaire de Granollers.

Fins el 28 d'octubre
Exposicio Miratges de la serena i acolorida natura
de l'artista calderina Esther Tenedor, a l'Espai d'Art Casino.
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“Els calderins deportats als camps nazis”,
una exposició per refermar la memòria
de les víctimes calderines del nazisme

esprés del bateig de la plaça de Neus
Català i Pallejà el passat diumenge 3

d'octubre, l'homenatge a les víctimes
calderines del nazisme continua amb
l'exposició "Els calderins deportats als
camps nazis", que s'inaugura aquest
dissabte 9 d'octubre a les 12 h, un acte
pel qual cal fer reserva prèvia al web de
Caldes Cultura: www.caldescultura.cat.

La mostra, produïda pel Museu Ther-
malia, està comissariada per l'historiador
Eduard Puigventós i es complementa
amb un catàleg amb textos del mateix
Puigventós i il·lustracions de l'artista
calderí Ferran Vidal.
En el decurs de l'acte d'inauguració de
l'exposició, al que hi assistiran també
familiars de les víctimes, es farà també la
presentació del catàleg-llibre.

El pas previ a aquest reconeixement dels
calderins que van ser víctimes directes
del nazisme i que va començar amb la
inauguració de la plaça Neus Català i
Pallejà que acull un monòlit amb els
noms dels 12 calderins deportats i un
mapa de les llambordes daurades
(stolpersteine) que indiquen on van viure
aquestes persones, el trobem en el ple
municipal del juny del 2020. L'acord
municipal, aprovat per unanimitat, va
significar una declaració d'intencions
prèvia a les accions que durant aquest
2021 s'estan fent per a ancorar fermament
en la memòria del municipi els noms i les
vides d'aquestes 12 víctimes calderines
dels camps de concentració nazis, un
horror al qual dues d'aquestes víctimes

van poder sobreviure.
Amb l'exposició "Els calderins deportats
als camps nazis" Caldes vol homenatjar
les 12 víctimes de l'holocaust que van
néixer i/o viure a Caldes i posar-se al
costat de les seves famílies oferint-los
un record sentit.

Es tracta de gent humil, de la terra, que
combregaven amb valors de justícia i
llibertat, i que precisament per això van
acabar sent carn de canó de les lluites
ideològiques de la Guerra Civil
Espanyola i de la Segona Guerra
Mundial. Combatents a la Guerra Civil
Espanyola, presoners als camps de
concentració francesos, enrolats en
companyies de treballadors militaritza-
des en esclatar la Segona Guerra
Mundial, deportats als stalags alemanys

i finalment enviats a camps
d'extermini. Soldats d'una causa
perdedora, allunyats de casa seva,
reclosos en platges funestes i camps
insalubres, mà d'obra per a
fortificacions, reclutes per a fer front a
l'invasor, apàtrides obligats a treballar

fins a la mort o bé assassinats. Una
trista història del segle xx viscuda en
la pròpia carn que ha de ser recordada
i explicada perquè, recollint l'encara
no prou reiterat tòpic, no es torni a
repetir mai més.

L'exposició, que es podrà visitar fins
al 9 de gener del 2022 i els textos de la
qual queden recollits en el catàleg de
la mostra, complementa amb el seu
relat i les il·lustracions, l'homenatge i
la memòria, al costat de la llamborda
stolperteine i del monòlit de la plaça
Neus Català, que Caldes ofereix als
12 calderins deportats a diferents
camps de concentració nazis ara fa
80 anys: Josep Ferrer, Josep Maria
Catafau, Joan Deu, Alexandre Folch,
Pasqual Gimeno, Ricardo López,
Isidre Malla, Josep Manuel, Armand
Pueyo, Marcel Ramon, Artur Triquell i
Josep Jané.

D
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Salut

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Centre d’odontologia avançada

Dr. C. SURRIBAS
METGE PSIQUIATRE

HORES CONVINGUDES

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

www.psiquiatriacaldesdemontbui.com

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/ Montserrat, 30 – 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

L

Primers auxilis davant
una cremada

es cremades són un dels accidents domèstics més freqüents. Quan aquestes
cremades són importants i ocupen gran part de la pell, supuren o s'inflen, el

millor és acudir al dermatòleg, o en els casos més greus, telefonar al 112 perquè
puguin indicar-nos com actuar.
No obstant això, quan aquestes són de primer grau o més lleus, que sol ser el més
freqüent, poden tractar-se des de la llar, i n'hi ha prou amb seguir unes pautes que
aquí exposem i que poden ser de gran utilitat.
- El primer que ha de fer-se és refredar la cremada, per a això, submergirem la part
afectada en aigua freda durant almenys 5 minuts. Aquest gest no sols alleujarà el
dolor sinó que a més disminuirà la inflamació.
- És important també en els casos que la cremada es produeixi a la mà o el braç,
treure's els anells, rellotges o qualsevol altre objecte ajustat abans que la zona
comenci a inflar-se.
- Mai ha d'aplicar-se gel sobre la cremada ni tampoc rebentar-se les butllofes.
Si aquestes rebenten per si soles, caldrà netejar-les bé amb aigua i sabó i cobrir-
les amb una gasa estèril per a evitar que puguin infectar-se.
- També, un cop neta la cremada i refredada, podem aplicar una crema específica
com pot ser la Bepanthen (indicada per a cremades de primer grau) o la Furacín
(per a aquelles de segon i tercer grau), però en tots dos casos sempre sota el
consell del metge o el farmacèutic.
- Davant qualsevol dubte, consulteu a un metge.

es dues proves detecten si una persona és positiva o negativa en Covid-19, però
cada una d'elles té les seves pròpies característiques i també comparteix similituds.

A diferència del que ocorre amb el PCR, el test d'antígens no requereix un laboratori
i el resultat sol estar en tot just 15 minuts. Mentre el PCR el que detecta és l'ARN
víric, el test d'antígens detecta la proteïna del virus (generalment la N). La seva
efectivitat és similar, arribant en el cas dels antígens entre un 80 i un 99%.
La seva extracció també es fa de la mateixa forma, doncs en ambdues proves es
pren una mostra nasofaríngia.
El cost de les proves també és un
altre element en el qual difereixen i
bastant. Mentre que en el PCR de
mitjana els preus estan sobre els
90 i 120 euros, en el cas dels
antígens pots trobar-los amb
freqüència entorn dels 40-50
euros.
La sensibilitat sol ser semblant en
les dues proves quan el virus es
troba en el seu moment àlgid, però
es torna més fiable en el PCR quan ha transcorregut una mica més de temps.
Els dos resultats així mateix són vàlids per a viatjar, si bé, en el cas dels antígens,
haurem d'acudir a un centre mèdic autoritzat per a expedir certificats en els quals
s'assegurin que la persona està lliure de COVID, no sent vàlids per tant els presos
en les farmàcies. EVA REMOLINA

Test d'antígens, diferències
i similituds amb el PCR
L

Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

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

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

Estètica dental. Ortodòncia
Odontologia general. Implantologia

E

L'exercici físic després
dels cinquanta

l sedentarisme juntament amb una alimentació poc equilibrada, és la causa de
moltes malalties. L'activitat física no està renyida amb l'edat, per la qual cosa

tothom, independentment dels anys que tingui, pot practicar-la. Però això sí, alguns
esports tenen un menor impacte en les articulacions, per la qual cosa estan més
aconsellats per a aquells que desitgen iniciar-se en l'exercici passats els cinquanta.

El millor per a aquesta edat, és realitzar rutines suaus combinant-les amb altres
activitats de resistència d'intensitat moderada (és a dir, aeròbic+anaeròbic), i
començar a poc a poc i anar progressivament, sobretot aquells que sempre han
portat una vida sedentària i no estan gens acostumats a practicar esport.

Les activitats més recomanades són:
. Caminar. És senzilla i perfecta per a qualsevol persona independentment de la
seva edat i de la seva condició física. A més pot realitzar-se a qualsevol hora, en
qualsevol lloc, en solitari o acompanyat. El nivell de dificultat el marca cadascun
en funció de les seves possibilitats. Es pot començar primer en pla i fent poca
distància i anar augmentant la distància del recorregut, així com la inclinació del
terreny o el ritme al qual es camina.

. Natació. Considerat un dels esports més complets, ja que amb ella s'entrenen la
majoria dels músculs del cos. També com en el cas anterior, és apte per a totes les
edats.

. Pilates i ioga. Amb totes dues disciplines aconsegueixes una major flexibilitat,
tonificar el cos, millorar la postura, reduir l'estrès i aprendre a respirar correctament.
Són a més sessions molt recomanades en el cas de dones embarassades o de
gent d'avançada edat.

. Exercicis en el gimnàs com el Bodypump o la Cicle Indoor, perquè amb ells es
realitza molt exercici cardiopulmonar amb poc impacte. EVA REMOLINA
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Bona
Festa Major!

Buenos Aires, 65
Tel. 93 865 34 02

Caldes de Montbui

.........................................................
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 -

Festa Major

l dimarts 12 d’octubre de 2021, és
un dia festiu que coincideix amb el

dia de mercat de venda no sedentària a
Caldes de Montbui, de periodicitat
setmanal.
En compliment de la normativa d'horaris
comercials,exclusions de l’horari
comercial general, els establiments
comercials situats en l’entorn immediat
dels mercats de marxants, poden obrir
durant el mateix horari en que es fa el
mercat.
Donada l'afluència de públic al mercat
setmanal i amb la finalitat de fomentar el
comerç de proximitat, l’Ajuntament de
Caldes de Montbui té la voluntat
d’autoritzar l'obertura dels establiments
comercials situats en la zona
d’influència del mercat. Aquests
establiments podran obrir en el mateix
horari en el que és autoritzada l'activitat
de venda en el mercat, que es durà a
terme entre les 9.00 h i les 13.00 h.
El mercat de venda no sedentària de
Caldes de Montbui, en l’actualitat ocupa
els carrers Montserrat entre Pi i Margall i
Torras i Sayol / Avel·lí Xalabarder, Pi i

El 12 d’octubre hi haurà mercat setmanal
i es permetrà l’obertura de comerços situats
al voltant

Margall entre Alfons Solà i Plaça de
l’Àngel, Asensi Vega, Plaça de l’Església
i Font i Boet fins carrer Marquès.
Per aquest motiu, l’Ajuntament ha
decretat Autoritzar l'obertura dels
establiments comercials situats en els
carrers ocupats per les parades del

mercat de venda no sedentària de
Caldes de Montbui (Montserrat entre Pi
i Margall i Torras i Sayol / Avel·lí
Xalabarder, Pi i Margall entre Alfons Solà
i Plaça de l’Àngel, Asensi Vega, Plaça
de l’Església i Font i Boet fins carrer
Marquès) i, adjacents
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quest any el Concurs de dibuix
Manolo Hugué celebrà la 44a edició

i ho fa amb un nou format i incorporant
alguns canvis.
La principal novetat és la durada del
concurs, que és des del divendres 8
d’octubre a les 16 h fins al dimarts 12
d’octubre a les 19 hores.
Les inscripcions es faran al Museu
Thermalia els dies assenyalats i en
horari d’obertura del museu. En el
moment de la inscripció es donarà a
cada concursant paper, llapis, goma,
llapis de colors i suport (els participants
també es poden portar el seu material) i
un cop realitzat el dibuix es podrà
retornar al Museu Thermalia, fins al
dimarts 12 d’octubre, a les 19 hores.
Poden participar tots els nens i totes les
nenes que tinguin entre 4 i 15 anys.

44è concurs de dibuix
Manolo Hugué

El tema del dibuix és “Dibuixa la teva
Festa Major” i només es podrà presentar
una obra per concursant. Hi ha 4
categories, que corresponen a les edats
dels concursants: primera, de 4 a 5 anys;
segona, de 6 a 8 anys; tercera, de 9 a 11
anys i quarta, de 12 a 15 anys.
Un altre canvi important és l’exposició
de les obres.
Enguany s’exposaran els dibuixos a la
web del Taller d’Art Municipal Manolo
Hugué tallerdartmanolohugue.cat a
partir de dissabte 16  d’octubre.
Els premis és comunicaran a la web de
l’ajuntament caldesdemontbui.cat i web
del Taller d’art Municipal Manolo Hugué
tallerdartmanolohugue.cat  i a les seves
xarxes socials.
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Ens plau comunicar-te oficialment el
trasllat de local de la teva Òptica i
Centre Auditiu de confiança, Òptica
Montbui-Centre Auditiu.

A partir d'agost ens trobaràs a
l'Avda. Pi i Margall número 129.
Molt a prop del local on ens
coneixes des de fa 30 anys.

La nostra Òptica es va inaugurar
l'any 1989 i des del 2015, en Manel,
la segona generació familiar n'ha
pres el càrrec.

Et convidem a visitar un nou espai
amb gran amplitud, molta llumino-
sitat i sense barreres arquitectò-
niques perquè la teva visita sigui
especial. En definitiva, un espai
modern i acollidor on s'oferirà el
bon servei de sempre, noves
col·leccions, marques innovado-
res i l'assessorament tècnic i estè-
tic que necessitis per a qualsevol
de les teves compres.
D'altra banda hem volgut mantenir
la nostra essència. Una òptica
familiar i de proximitat on l'objec-
tiu principal sempre ha estat i serà
vetllar per la salut auditiva i visual
dels nostres clients.

Fa 30 anys que adaptem audiòfons
i més de 20 que som Centre Oficial
Widex. Sempre hem apostat per la
millor tecnologia perquè els nostres
pacients gaudeixin de la millor
experiència auditiva possible.
Estem convençuts que durant
aquesta trajectòria hem fet una
bona feina.
Us volem anunciar que hem creat
una nova sala aïllada acústicament
per aconseguir la màxima precisió
en les mesures audiomètriques
perquè puguis escoltar la vida com
et mereixes.
El nou gabinet d'optometria està
equipat amb tots els instruments
necessaris per obtenir un bon
diagnòstic optomètric.

Avda. Pi i Margall, 129
Tels. 938 653 085 · 602 229 527

montbui@naturaloptics.com

CALDES DE MONTBUI
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inestà és un grup de música format
pels germans Júlia Serrasol-

sas i Pau Serrasolsas, del barri de Sant
Andreu de Palomar de Barcelona. Les
seves cançons barregen estils
de música pop, sons experimen-
tals i folk.
L’abril de 2018 presenten el seu primer
disc autoeditat titulat Neix, i el novembre
de 2019 el seu segon àlbum, Ginestà.
Amb el disc homònim obtenien el Premi
Ender-rock 2020 per votació popular al
Millor disc de cançó d’autor del
2019. Abans de començar la seva
trajectòria amb Ginestà, els dos germans
lideraven un altre grup anomenat La
Púrria.
Els podreu veure i escoltar aquesta festa
major el proper dilluns a les 22h a la
plaça de la Font del Lleó.

Ginestà mostrarà el seu pop protesta
a la plaça de la Font del Lleó
G

iumenge passat, després d'un any que no es celebrava
per la pandèmia, va tenir lloc la Fira Outlet que va omplir

el carrer Montserrat de parades.
Molts botiguers que pertanyen a UCIC-CALDES CENTRE
COMERCIAL van aprofitar per sortir al carrer i oferir els seus
productes a uns preus molt baixos. Tot i que el temps no va
acompanyar gaire, va haver-hi una bona afluència de gent.
Pels més petits hi va haver tallers i també un karaoke que va
animar el matí gris que feia i les quatre gotes que van caure.

Ara ja estan posant fil a l'agulla pel proper esdeveniment
que serà la campanya de Nadal, que comença a mitjans de
desembre fins reis, i que esperen, i desitgen que la COVID-
19 no interfereixi i es pugui celebrar. MMB

a ser dissabte passat al vespre quan Esther Tenedor va
inaugurar la seva exposició de pintura, escultura i joies

"Miratges a la serena i acolorida natura", que es podrà visitar
fins al dia 28 d'aquest mes a l'Espai d'Art Casino.

La mostra consta de 43 quadres, la majoria de gran format i
25 escultures. A l'acte inaugural va assistir-hi el president del
Casino, Pere Barrios, la vicepresidenta, Vicenta Pallarès, M.
Àngels Torra, del departament de Cultura de la Generalitat i
l'alcalde de Caldes, Isidre Pineda. Tots ells van tenir paraules
d'elogi envers l'artista i el seu treball, que val la pena veure, ja
que és impressionant. A la sala també hi havia familiars de
l'Esther, amics i calderins, que van brindar amb cava per
aquesta artista imparable i tots els seus treballs. Actualment
està participant en moltes exposicions, alguna d'elles a
països tan llunyans com el Japó. MMB

Torna la Fira Outlet Esther Tenedor
presenta les darreres
obres al CasinoD

V
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ls protagonistes del primer acte
d’homenatge a les víctimes calde-

rines de l’holocaust van ser els noms
de  Neus Català i Pallejà, supervivent de
Ravensbrück, i dels 12 calderins depor-
tats a diferents camps de concentració
ara fa 80 anys: Josep Ferrer, Josep
Maria Catafau, Joan Deu, Alexandre
Folch, Pasqual Gimeno, Ricardo López,
Isidre Malla, Josep Manuel, Armand
Pueyo, Marcel Ramon, Artur Triquell i
Josep Jané.
A banda de la placa amb el nom de Neus
Català i Pallejà que es va descobrir ahir,
la plaça és la  seu d’un monòlit en record
a les 12 víctimes i d’un mapa amb la
ubicació de les llambordes de la
memòria que acull Caldes de Montbui i
que formen part del projecte Stolpers-
teine al que Caldes s’ha adherit.
L’acte d’aquest diumenge, que va
aplegar familiars dels deportats
calderins que van dipositar una rosa
blanca als peus del monòlit que
presideix la nova plaça i va suposar un
sentit record a les víctimes del nazisme,
va comptar amb la interpretació de dues
peces musicals, una a càrrec del músic
calderí Joan Bosch i una altra a càrrec
de la també calderina Núria Vives,
acompanyada de Joan Bosch, Daina
Mateu i Oriol Falqués.
L’acte va comptar amb la participació de
l’alcalde de Caldes Isidre Pineda, del
director del Memorial Democràtic de
Catalunya Vicenç Villatoro, el president
de l’Amical Mauthaussen i d’altres
camps, Joan Calvo, la regidora de
Patrimoni i Memòria Local, Carme
Germà, i la directora de l’Arxiu Municipal
de Caldes de Montbui, Esther Sánchez.
També va comptar amb representació de

La inauguració de la plaça Neus Català,
primer acte d’homenatge a les víctimes
calderines de l’holocaust

la Comissió de Nomenclàtor i dels dos
equipaments que han liderat el
programa, el Museu Thermalia i l’Arxiu
Històric.

Mantenir una memòria dolorosa
El director del Memorial Democràtic
Vicenç Villatoro va agrair a les famílies
dels deportats que mantinguin la
memòria dolorosa i a l’Ajuntament la
realització d’aquest homenatge, i va
recordar que el dol no es fa a través de
l’oblit i menys de l’oblit obligatori, sinó
de coneixement i del reconeixement de
les persones.

Els actes d’homenatge a les víctimes
del nazisme continuen
Després d’aquest primer acte de bateig
de la plaça de Neus Català i Pallejà,

l’homenatge a les víctimes calderines del
nazisme continua amb l’exposició “Els
calderins deportats als camps nazis”,
produïda pel Museu Thermalia i
acompanyada del catàleg de l’autor
Eduard Puigventós, amb il·lustracions
de l’artista calderí Ferran Vidal.
L’exposició s’inaugura aquest proper
dissabte 9 d’octubre a les 12 h i cal fer
reserva prèvia a www.caldescultura.cat

Caldes, vila adherida al projecte
Stolpersteine
Els 12 calderins deportats als camps
nazis tenen una llamborda de la
memòria, sòlida i duradora, per tal que
el seu nom i els horrors de l’holocaust
no siguin oblidats. 11 de les llambordes
es troben al municipi en un recorregut
que neix a la plaça de Neus Català i
Pallejà i fa una parada en l’entorn dels
carrers on van viure les 12 persones
deportades, torturades i, en gairebé tots
els casos, assassinades. La llamborda
número 12 es troba en el municipi de
Vilanova i la Geltrú, que va ser lloc de
naixement Armand Pueyo.
L’Ajuntament té previst, entre altres
accions de futur emmarcades en aquest
projecte, organitzar un recorregut
inaugural a l’entorn de les Stolpersteine
calderines.
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CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

Elaboració pròpia

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

E n un acte celebrat aquest dimecres
a l’espai juvenil El Toc, el cooperant

al Senegal Josep Artigàs va fer un repàs
a la tasca de cooperació que fa al
Senegal des de fa més de 40 anys.
L’acte, que va obrir l’alcalde Isidre Pineda
i va tancar la regidora de Cooperació
Laia Cuscó, va aplegar majoritàriament
persones vinculades a la tasca de
cooperació i a l’entitat Caldes Solidària i
va suposar tot un viatge per la trajectòria
vital del cooperant escolapi Josep
Artigas al Senegal, des de la regió
d’Ossuye fins a Kolda on es troba
actualment, passant per Sokone i Dakar.
Artigas treballa actualment a Mampatim,
ciutat de Kolda que té uns 17.000
habitants distribuïts en 14 poblats i on
la religió majoritària és la musulmana i
l’ètnia Peul és la majoritària a la zona.
Artigas va explicar que es tracta de la
zona on més li ha costat desenvolupar
la seva tasca per les característiques dels
seus habitants, els Peul que són
persones més tancades.
A Mampatim Artigas tenia l’encàrrec
inicial de crear una escola de formació
professional, un projecte que va canviar
de rumb. Després de viure i veure la
situació de la zona. En Josep va canviar
les expectatives i el procés ha estat més
lent per donar l’espai, el temps i l’oxigen
per la maduració de la societat que havia
d’acollir el projecte i a la que anava
destinat, a l’hora que el projecte
incorporava les necessitats de la zona.
Per això, s’ha començat amb la

Repàs a la trajectòria de Josep Artigas,
cooperant al Senegal

construcció d’una sala polivalent i unes
pistes esportives amb l’objectiu d’iniciar
una dinamització comunitària i
sociocultural en les persones joves per
tal que aquestes vulguin viure la vida i
la vulguin viure allà.

En Josep defineix la seva tasca en tres
eixos: treballar amb les persones d’allà,
ajudar a desvetllar-les i implicar-les en
el projecte. Una tasca que s’adreça a la
població en general, però especialment
a les persones joves per tal que vagin
desenvolupant allà la seva vida de
forma independent i que el dia que en
Josep marxi, tot el que s’està fent quedi
i continui funcionant.

Guillaume Diouf i Arnau Baulenas, dues
visites inesperades que van carregar
d’emoció la trobada amb Josep Artigas
Per una banda ens va acompanyar

Guillaume Diouf amb la seva família.
Aquest senegalès, que va conèixer en
Josep Artigas amb només 2 anys a
Sokone i ha compartir amb ell la seva
infantesa i joventut, va dedicar unes
paraules al cooperant escolapi que van

fer que l’acte agafés un to molt emotiu.
La complicitat entre Diouf I Artigas també
va quedar palesa durant la xerrada.
Per altra banda, al final de l’acte va
arribar un altre cooperant calderí, Arnau
Baulenas, que desenvolupa la seva
tasca a El Salvador i que, tot i que havien
compartit trobades virtuals, no es
coneixien personalment. Després de
l’emoció que també va comportar
aquesta trobada, els dos cooperants
calderins que per primera vegada
compartien un mateix espai físic, van
intercanviar experiències.



Gastronomia

Crestes de tonyina
Fredes o calentes i amb mil varietats de
farciments, les crestes són un clàssic
de l'estiu.
Fàcils de fer i sempre molt interessants
per a qualsevol sopar o menjar
improvisat, o ideals per a un picoteig en
l'aperitiu.

Els ingredients que necessitem per a la
recepta més clàssica són:
- Sal
- Oli d'oliva
- ½ pebrot vermell
- 1 gra d'all
- 1 ceba
- Tonyina (al gust)
- 2 ous durs
- Oblies per a crestes
- 6 tomàquets o 1 pot de tomàquet fregit

Preparació:
El primer que farem serà trossejar el
pebrot, la ceba i l'all i ho daurarem en
una paella amb oli ja calent.
Afegirem el tomàquet també en trossets
i la sal, i sofregim fins a obtenir una pasta
espessa.

Aquest és el moment en què afegirem
la tonyina esmicolada i l'ou cuit també
tallat en trossos petits.
Deixarem refredar.

A continuació, agafarem l'oblia i
posarem una mica de farciment en el
centre d'aquesta.
Doblegarem per la meitat amb la mà i
amb ajuda d'una forquilla, segellarem
les vores.

Fregirem les crestes en abundant oli
d'oliva.

Opcional: pot substituir-se la tonyina per
carn picada i quedaran igualment de
delicioses.
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es obres, que han consistit en la
construcció d’un mòdul adossat a

la façana sud, davant la zona verda del
carrer de M. Aurèlia Campmany, han
suposat una ampliació del conjunt del
Pavelló Municipal d’Esports Bugarai
que, sense afectar-ne l’estructura
existent, s’ha dotat d’una àmplia
entrada principal amb dos accessos i
un hall que actua com a distribuïdor
cap als dos espais diferenciats: el de
pista i el dels nous vestuaris que
permeten l’accés directe d’esportistes
a la pista.
Els nous vestuaris, que s’han construït
adossats a l’estructura ja existent del
pavelló, es componen de dos mòduls
que ocupen una superfície total
construïda de 465,90m2, i s’han realitzat
per donar resposta a una necessitat
d’espai latent i facilitar el trànsit entre els
vestidors i el pavelló, evitant el pas pel
carrer que s’havia fet fins ara.
El mòdul A inclou 4 vestidors per
esportistes i 2 per a àrbitres amb banys
adaptats per a persones amb mobilitat
reduïda. El mòdul B disposa d’espais
logístics com la consergeria, el
magatzem, l’espai per a instal·lacions i
dos serveis públics (un per a homes i
un altre per a dones).
Les obres, que van ser adjudicades per
un import de 457.365,66 euros,  les ha
realitzat l’empresa Barnasfalt.
L’alcalde Isidre Pineda, la regidora
d’Esports Núria Carné, el regidor
d’Urbanisme Jordi Martín i representants
dels centres i de les entitats i
associacions que fan ús del Pavelló
Bugarai han visitat aquesta dimecres al
vespre les noves instal·lacions i els
vestidors que estan operatius des
d’aquest mes de setembre i han parlat
amb representants d’alguns dels
equips que hi entrenen.

Un pavelló que recupera poc a poc
l’activitat esportiva
Situat al barri Bugarai, aquest pavelló
municipal d’esports construït l’any
2003 va passar dels 1.000 usos
setmanals que tenia als seus inicis a
tenir-ne entre 1.600 i 2.000 setmanals

El Pavelló Bugarai fa un salt qualitatiu amb
la posada en marxa dels nous vestidors
L just abans de la pandèmia. Uns usos

que van anar augmentant a mesura que
es van anar introduint millores, i que
anaven des de l’assignatura d’Educació
Física i activitats extraescolars dels
centres educatius de la zona l’Escola
El Calderí i l’Institut Pic del Vent fins a la

secció de Futbol Sala del CN Caldes,
que va arribar a tenir 24 equips que
movien 200 esportistes federats. També
feia ús del pavelló l’Associació de
Futbol Sala de Caldes per a les lligues
que organitzava en l’àmbit amateur i
veterà tant entre setmana com en cap
de setmana, així com també, en menys
freqüència, però no menys importants,
la Penya Verdaguer que organitza el  el
Torneig Quique de Futbol Sala i l
’Associació de Veïns del Bugarai amb

l’organització d’activitats esportives.
Parlem, per tant, d’una instal·lació
esportiva que funcionava ple rendiment
fins l’esclat de la pandèmia i que
requeria l’adequació dels vestidors que
s’havien quedat obsolets i resultaven
insuficients per assistir al volum

d’esport que es feia al pavelló.
Un altre dels motius pels que es feien
necessaris els nous vestuaris a l’interior
del pavelló era possibilitar que, en cas
d’ascens de categoria, els equips
federats poguessin competir sense
entrebancs per la normativa esportiva
que obliga a tenir accés directe des dels
vestidors a la pista, i per garantir que
qualsevol acte, esportiu o no, es pugui
fer amb comoditat i garanties de
privacitat i seguretat.
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ornem a casa, que
no trigarà a ploure.

Aquesta frase escoltada
del meu oncle Josep
quan érem al camp, a
Les Cremades, i jo no

deuria tenir ni deu anys, em va marcar
tota la vida. Vam pujar al carro i arribàvem
a casa quan començaven a caure gotes
del que, desprès, seria un xàfec impres-
sionant.

El meu oncle Josep era pagès, ho va
ser tota la vida, un bon pagès d’aquells
que mirant el cel sabia el temps que faria
o veient un arbre n’endevinava si
donaria molt o poc fruit. Aquell dia i
mentre plovia me’n vaig adonar que de
la gent gran se’n podia aprendre molt i,
sense deixar de relacionar-me amb la
meva generació, sempre he estat atent
a la opinió dels veterans.

No només el respecte, sinó la
consideració a qui per experiència ens
pot orientar, avui no està ben vista, fa
nosa. L’egolatria del moment menysprea
aquesta riquesa i la presenta com un
llast, afirmant que ara les coses són
diferents, el món d’avui no té res a veure
amb el de fa vint anys, que ara sabem el
que abans s’ignorava...

La tecnologia, els materials, la velocitat
dels esdeveniments, l’accés i la massa
de informació disponible, augmenta i
canvia d’un any a l’altre, però les
persones continuen sent iguals en els
darrers cent mil anys, el sentiments, les
hormones, el dolor o l’alegria, no ha

Opinió

Mai cap savi voldrà ser més jove
T canviat gens, el fred o la calor, una

punxada o el sabor: l’aigua pura és
transparent com ho era en el paleolític.

Les polèmiques, les discussions, les
inquietuds a l’Àgora d’Atenes eren
semblants a les d’ara, com la política al

senat romà, però no tenien la caixa de
ressonància que tenen avui les xarxes
socials i els mitjans de comunicació.

Totes les opinions són respectables i
opinar és un dret, però massa sovint
fem de les opinions judicis, i més
encara, avui a les xarxes i als mitjans no
val  ni l’argument de la opinió, ni el debat
del judici, sinó directament la sentència,
la condemna. Tot va tant ràpid, és tant
urgent ser el primer en replicar
contundentment que el raonament ha

deixat d’existir, tardar dues hores en
replicar implica ser considerat com a
derrotat i perdedor.

Escoltar a la gent gran, de ben jove em
van ensenyar a distingir per les
respostes, el que és un ximple de qui

és un savi; una futilesa de un tema greu
i seriós, també que el nom no fa la cosa
i que tant important con saber-te
expressar escrivint o parlant, encara és
més important saber interpretar el que
llegeixes o el que escoltes. Si entre el
parlar i l’escoltar establíssim quotes
paritàries, potser milloraríem algunes
coses o almenys seriem més prudents,
entenent que l’experiència és la única
cosa que mai podrem improvisar.

Joan Pallarès-Personat
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
01/10/2021
Núm. Oferta
314853 OPERARI (INFORMÀTICA

NIVELL USUARI)
314810 TRANSPORTISTA (MATERIAL

DE CONSTRUCCIÓ)
314531 TÈCNIC/A EN MARKETING

DIGITAL
314313 PINTOR/A VEHICLES (OF. 1A)
314305 AJUDANT/A DE CUINA

AVANÇAT (O CUINER/A)
314301 OPERARI/ÀRIA PLÀSTIC
314270 ELECTRICISTA LLAUNER
314236 ATENCIÓ AL PÚBLIC (COMERÇ

ESPECIALITZAT- CAPS DE
SETMANA I ALGUNA TARDA)

314098 TÈCNIC/A ELECTROMECÀNIC/
A SERVEI POST VENDA

314094 AUX. GERONTOLOGIA
314085 GRAELLER

(RESTAURANT-BRASA)
314083 RENTAPLATS (MIGDIES)
314079 CAMBRER/A

(JORNADA COMPLETA)
313948 AGENT COMERCIAL /

DIRECCIÓ AGÈNCIES
313874 COMPTABLE

(JORNADA PARCIAL)
313845 PEONS CONSTRUCCIÓ

(DISPONIBLES PER FER
TREBALLS VERTICALS)

313155 GESTOR/A OPERACIONS
(AMB ANGLÈS I ITALIÀ ALTS)

313149 CUINER/A
311902 CUINER/A

(RESIDÈNCIA GENT GRAN)

Podeu consultar i inscriure-us a les
ofertes actualitzades al web
www.caldesdemontbui.cat.
Amb motiu de la situació
d’excepcionalitat motivada pel COVID-19,
els serveis de la Piqueta funcionen amb
cita prèvia (Tel. Atenció directa 93 862 70
25).  Per via telemàtica, no dubteu a
contactar-nos a través dels correus
electrònics següents:

    • borsatreball@caldesdemontbui.cat
    • clubfeina@caldesdemontbui.cat
    •  clubfeina16@caldesdemontbui.cat
    • pfo@caldesdemontbui.cat

Festa Major 2021. Servei
de bus especial,
afectacions a la circulació i
estacionament de vehicles
Consulteu la informació relativa al Servei
de bus especial durant la Festa Major així
com les afectacions a la circulació i
estacionament de vehicles al web de
l’Ajuntament i a les xarxes socials

Servei de Salut per a
joves. Properes cites:
14 i 28 d’octubre,
de 17 h a 20 h
Feu les consultes, a l’Espai Jove El Toc,
per T. 93 865 46 55- 674 32 35 78, per
Instagram -@eltoc- o per A/e.
eltoc@caldesdemontbui.cat.

Fira d’antiquaris i
brocanters del mes
d’octubre
El proper diumenge 17 d’octubre té lloc la
Fira d’antiquaris i brocanters de Caldes de
Montbui que, amb motiu de la celebració de
la Capvuitada, se celebrarà en el marc de
l’aplec del Remei, de 10 h a 14 h. La fira és
oberta a tothom i s’hi poden trobar tot tipus
d’objectes antics, de brocanters, i de
col·leccionistes procedents d’arreu de
Catalunya.

Servei d’Assessoria
Jurídica per a Dones.
Octubre 2021
El Servei d’Assessoria Jurídica per a
Dones té la seva propera cita el dilluns
18 d’octubre. Les dones que vulguin fer
consultes, han de demanar hora trucant
al telèfon 93 865 54 20.

Accions formatives
d’interès empresarial de
noves tecnologies
El Servei d’Empresa i suport a
l’emprenedoria organitza «Tallers de
suport a la tramitació digital per a
empreses i autònoms», el 19, 21 i 26
d’octubre, de 10 a 12 h. Formació i
inscripció en línia. Més informació a La
Piqueta:T. 93 862 70 25; A/
e.serveiempresa@caldesdemontbui.cat

Mòdul de teatre musical a
l’Escola Municipal de
Música Joan Valls
L’EMM Joan Valls impartirà, aquest any, un
mòdul de teatre musical adreçat a l’alumnat
que hagi acabat el nivell elemental de
música. Informació a la mateixa escola: 93
865 49 77- 647 573 207

OAC360º. Ajuda a la
tramitació electrònica
Accediu-hi trucant al T.93 8651440, enviant
un A/e. a oac360@caldesdemontbui.cat o
omplint el formulari que trobareu a
www.caldesdemontbui.cat. Cita prèvia a
www.caldesdemontbui.cat/citaprevia



3131313131

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 9,15h per La 2.

Fins quan?

Es necessita per Restaurant,
ajudant de cambrer/a o cambrer/
a, per jornada completa o mitja
jornada.
Horari flexible. Tel. 93 864 89 41

Es busca renta plats
pels caps de semana

per restaurant.
Tel. 93 864 89 41.

Venda de pàrquing
al Circol.

Per un vehicle i moto.
Fàcil accés.

Interesats 639376180

  Van ser necessaris uns quants anys fins que, finalment, ella digués
que sí. Un noi gal·lès s’havia enamorat d’una seva veïna i volia casar-se
amb ella. Però havien tingut  una discussió, i ella refusava perdonar.
Tímid i sense atrevir-se a fer front a la noia ofesa , el persistent pretendent
va anar passant una carta d’amor per sota la porta cada setmana.
  Finalment, després de 42 anys, tot fent un màxim esforç, va trucar a la
porta demanant-li que fos la seva muller. Per sorpresa d’ell la dona el va
acceptar. Així que, van casar-se a l’edat de 74 anys!
  Déu també és un amant persistent. Segle rere segle va anar enviant els
Seus missatgers a la nació d’Israel mostrant el seu amor i convidant-los
a retornar a Ell; però les seves ambaixades foren rebutjades. Després, a
Betlem, el mateix Déu es presenta en la Persona de Jesucrist. I ara, havent
obert el camí per a la reconciliació per mitjà del Seu sacrifici redemptor al
Calvari, resta a la porta del cor de tothom, esperant ser acceptat.
      “Tant ha estimat Déu al món, que ha donat el seu Fill Únic perquè tot el
qui creu en Ell no es perdi, sinó que tingui vida eterna” (Joan 3:16).

Tornem amb vosaltres
el 22 d’octubre




