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M algrat que Caldes de Montbui
continua estant en la Fase O del

desconfinament, molts establiments
han tornat a obrir oferint els seus pro-
ductes i serveis a través de cita  prèvia o
amb repartiment a domicili.

PIMEComerç ha recollit les dades
d’obertura dels comerços de tot el
territori, tant de les regions que es troben
en la fase 0 com de les que ja han pogut
passar a la fase 1, i ha comprovat que
entre el 70-80% dels comerços de la
zona 0 han obert i han seguit funcionant
amb el sistema de cita prèvia, i un 90%
dels comerços de la zona 1 han aixecat
avui també les persianes.

Les dades han sigut recollides aquest
dilluns en diferents punts de Catalunya,
i demostren que el sector ha sabut
adaptar-se a les noves mesures
decretades per poder funcionar. No
obstant això, molts comerços no han
pogut tornar a reobrir i continuen sent

El comerç torna a aixecar persianes
necessàries més mesures econòmi-
ques per poder ajudar-lo.

Àlex Goñi, president de PIMEComerç,
afirma que “el comerç ja no podia
aguantar més sense obrir, han sigut
unes setmanes molt dures pel sector” i

afegeix que “entenem que en una crisi
sanitària ha de primar per sobre de tot la
salut de les persones, però durant tot el
confinament hi ha molts comerços que
no han deixat de funcionar i això ha
demostrat que el sector és capaç
d’adaptar-se a totes les circumstàncies”.
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Torna el mercat setmanal amb una
compra segura i còmode
A quest dimarts ha tornat el mercat

setmanal de Caldes de Montbui
des de que es va declarar l’estat d’alarma
a mitjans del mes de març.

Durant el matí, hi ha hagut menys
afluència de gent de la que és habitual,
comprant en les 15 parades d’horta-
lisses, fruites i altres productes d’alimen-
tació que estaven instal·lats a l’avinguda
de Pi i Margall.

Les persones compradores han
respectat les distàncies que s’havien
demanat, la obligatorietat de portar
mascareta i guants, així com també el
sentit de circulació que s’havia previst,
unes premisses necessàries per la
celebració del mercat amb total
seguretat.

La valoració dels marxants ha sigut
positiva malgrat haver-hi menys visites.
L’avinguda principal de la vila ha permès
absorvir la gent i vendre els productes
amb totes les garanties.

Núria Carné, regidora de Comerç i
Consum, ha comentat que, de la mateixa
manera que passa a molts pobles del

voltat, hi ha menys públic del que és
habitual. Carné ha dit que les hores de
més afluència han sigut de les 10,30h
fins a les 13h.

El Mercat avançarà amb prudència
La primera experiència de mercat sota
l’estat d’alarma ha estat prou positiva per
garantir la seva continuïtat si les
condicions sanitàries ho permeten.
L’ampliació, però, estarà subjecta a

l’evolució de les fases de desescalada i
la valoració local sobre si es donen les
condicions per incorporar altres
parades.
Amb la declaració de l’estat d’alarma,
des de la fase 0, és potestat dels
ajuntaments decidir la celebració o no
de mercats ambulants d’alimentació.
A Caldes de Montbui, el consistori ha
volgut esperar a poder garantir una
venda segura.
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L
Caldesflor - Corpus 2020

a Junta de l’Assoc. Acció Cívica
Calderina, conjuntament amb la

Comissió de Corpus, fan pública
aquesta nota,  després de desestimar la
possibilitat de    celebrar Caldeflor-
Corpus 2020, a causa del Covid-19.
Caldesflor – Corpus, és la nostra
activitat estrella per la que hem lluitat
durant tots aquests anys, intentant
mantenir una tradició que ja venia de
lluny i que enguany s’acompleixen els
25 anys de seva la recuperació.
Preparar  Caldesflor – Corpus, suposa
començar les reunions d’organització
el mes de gener i de manera continuada
gestionar, tenyir i buscar els materials
necessaris per tal de poder repartir-los
adequadament el dia de Corpus.
Enguany tot estava ja pensat i gairebé
organitzat però no s’han pogut preparar
els materials i arribat el moment tampoc
es poden fer actes al carrer, per la qual
cosa no podem fer l’activitat.
Amb tot i perquè no es deslligui las festa
del Corpus de les catifes, de l’ou com

balla i dels domassos als balcons, és
aconsellable que almenys el veïns
posin els domassos i les flors que
tinguin. (recordeu:  Per Corpus posa
flors al teu balcó).
Confiem que per la prudència de tots
s’acabi el confinament, remetin les

contagis i recuperem els espais oberts
per poder fer activitats segures i lluïdes,
que ens permetin celebrar a tots,
almenys els 25 anys.

La Junta d’ACC

om cada dijous, l'alcalde Isidre
Pineda ha atès als mitjans locals i

de proximitat de manera telemàtica per
explicar les últimes notícies. L'alcalde
ha comunicat que estem seguint en
una fase de decreixement amb relació
a la presència del Covid-19. Això fa
que actualment hi hagi a l'Hospital de
Mollet, el centre hospitalari referent per
Caldes, 10 persones en procés Co-
vid, centralitzades en una única àrea
d'hospitalització. A banda d'aquesta
excepció, la resta de l'Hospital està lliure
de Covid.
Les altes acumulades sumen quasi 500
persones i, amb relació a la setmana
passada només hi ha hagut una
defunció. Així mateix, els professionals
en situació d'aïllament representen ja
menys de l'1% del total l'ocupació de
l'UCI és del 30%.

Pineda ha insistit en el fet que és molt
important no abaixar la guàrdia i

L’alcalde comunica les bones dades
de l’hospital de Mollet

respectar les limitacions de moviments
dins la Fase 0 en la que estem inclosos.

La policia ha hagut de fer molts adverti-
ments, amb 200 sancions durant l'última
setmana.

Pel que fa al Mercat setmanal, la
valoració ha sigut molt positiva, agraint
el civisme i la responsabilitat.

Sobre Educació, l'alcalde ha recordat
que ahir va començar el procés de
preinscripció escolar (del 13 al 22 de
maig).

Respecte a les Escoles Bressol
Municipals el calendari per formalitzar

les preinscripcions és del 25 de maig
fins al 2 de juny. Es promou també la
preinscripció telemàtica i s'habiliten
uns dies específics per fer la
preinscripció presencial.

Sobre Habitatge, l'alcalde ha anunciat
que l'Oficina d'Habitatge està atenta a
la tramitació de les noves convoca-
tòries per ajuts al lloguer que s'acti-

varan les properes setmanes.

Finalment l'alcalde ha recordat que el
museu Thermalia ens acosta al Dia
internacional dels museus a través de
les xarxes, que l'OAC de l'Ajuntament
reobrirà l'atenció presencial a partir del
18 de maig i que una de les festes cal-
derines més esperades, l'Escaldàrium,
ha quedat suspesa per culpa de la crisi
sanitària.

C
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esprés de vuit setmanes l’EMM
Joan Valls finalitza la iniciativa «Surt

al balcó a tocar». La cançó «Bon dia»
dels Pets va acomiadar el projecte de
l’escola que animava a la ciutadania a
sortir al balcó a tocar una cançó amb un
instrument durant el confinament.
El passat 23 de març l’Escola Municipal
de Música Joan Valls engegava la
iniciativa «Surt al balcó a tocar» on
animava a la ciutadania que tingués un
instrument de musica, a sortir al balcó a
tocar una cançó que se’ls proposava
cada setmana.
La iniciativa va tenir molt bona acollida
entre la població que cada dilluns sortia
a interpretar la peça escollida, enregis-
trava les actuacions i aquestes es publi-
caven setmanalment a la pàgina web.

D

La cançó “Bon dia” posa fi a la iniciativa
de l’EMM Joan Valls “Surt al balcó a tocar”

avant la situació actual i atenent a
les recomanacions emeses en

relació amb l’estat d’alarma per
coronavirus, l’organització (Ball de
Diables de Caldes de Montbui, Asso-
ciació de Bombers Voluntaris de Caldes
i Associació La Forca) i l’Ajuntament de
Caldes de Montbui han decidit
conjuntament suspendre la Festa del
Foc i l’Aigua.

La festa d’estiu calderina per excel·lèn-
cia estava prevista per al segon cap de
setmana de juliol (els dies 10,11 i 12 de
juliol de 2020).

L’Ajuntament de Caldes de Montbui i
l’organització de la festa, han acordat
que l’estalvi generat per la suspensió
de l’Escaldàrium d’enguany, vagi
destinat a les mesures d’acció social i
de reactivació de l’economia local.

Es suspèn l’Escaldàrium 2020
En paral·lel, les entitats responsables i
l’Ajuntament estan valorant l’organit-
zació de propostes que mantinguin viu

D l’esperit de l’Escaldàrium, sempre
d’acord amb el que permetin les
condicions de seguretat sanitària.
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 ajcaldesdemontbui

Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
12/05/2020
Núm.         Oferta
295989      ADMINISTRATIU/IVA

RECEPCIÓ
295955       AUX FARMÀCIA
295937      PEÓ PRODUCCIÓ
295844      AGENT

REPRESENTANT
COMERCIAL

Si ja esteu inscrits a la Borsa de Treball i
teniu el currículum actualitzat, feu la
inscripció a les ofertes de feina a través
de xaloc.diba.cat
Amb motiu de la situació d’excepcionalitat
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.

Jornades de portes
obertes als Centres
Educatius de Caldes de
Montbui. Curs 2020-2021
A causa del tancament de les escoles per
la COVID19, molts centres educatius no
han estat a temps de dur a terme la jornada
de portes obertes.
Alguns centres han organitzat portes
obertes virtuals.
Consulteu les pàgines web dels mateixos
centres on trobareu tota la informació.

Preinscripció a les escoles
bressol municipals.
Curs 2020-2021
El procés de preinscripció a les escoles
bressol municipals serà del 25 de maig al 2
de juny  Un procés que enguany, a causa
de les circumstàncies extraordinàries per
la COVID19, tindrà uns dies específics per
atendre les preinscripcions presencials.
Així, com a prevenció davant el
coronavirus, es promou la preinscripció
telemàtica, i el tràmit es podrà fer tot en
línia, a través del web de l’Ajuntament de
Caldes de Montbui.
Preinscripció telemàtica
• Amb IdCATMòbil o certificat digital  http:/
/www.caldesdemontbui.cat
• Mitjançant correu electrònic a l’escola
sol·licitada en primera opció adjuntant la
sol·licitud juntament amb la documentació
Preinscripció presencial amb cita prèvia
(consulteu els webs de les escoles o
truqueu al telèfon  93 862 70 24)
• Divendres, 29 de maig de 9.30 a 12.00 h
• Dimarts, 2 de juny  de 16.00 a 18.00 h

L’Ajuntament obre
l’atenció presencial
amb Cita Prèvia
Podeu anar a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana a partir del 18 de maig
només si heu demanat hora amb
antelació. Prioritzeu la tramitació
telemàtica sempre que sigui possible:
www.caldesdemontbui.cat/tramits
Com demanar hora
Atenció telefònica de dilluns a
divendres de 8 h a 15 h
• OAC: 93 865 56 56 /
caldesm@caldesdemontbui.cat
• Oficina d’Habitatge: 93 865 55 99 /
habitatge@caldesdemontbui.cat
• Serveis Socials: 93 865 54 20 /
bsocial@caldesdemontbui.cat
• Arxiu Municipal: 93 865 56 56 /
arxiu@caldesdemontbui.cat
Atenció telefònica de dilluns a
divendres de 9 h a 14 h
• Servei d’Aigua:  93 865 48 47 /
info@gmssa.cat
Adreça: Ajuntament de Caldes de
Montbui. Pl. de la Font del Lleó, 11

La Fira Guia’t 2020 se
celebra en format virtual
i la nova oferta formativa
de Termalisme i
Benestar hi serà present
S’ha habilitat el web:
firaguiatvallesori.wixsite.com/2020
amb informació de centres, propostes
formatives, eines i recursos per als joves.
Els dies 19,20 i 21 de maig s’oferirà
orientació personalitzada i xerrades
informatives, prèvia inscripció.

La cançó «Bon dia» dels
Pets posa fi a la iniciativa
de l’EMM Joan Valls
«Surt al balcó a tocar»
Després de vuit setmanes l’EMM Joan Valls
finalitza la iniciativa «Surt al balcó a tocar».
La cançó «Bon dia» dels Pets va acomiadar
el projecte de l’escola que animava a la
ciutadania a sortir al balcó a tocar una cançó
amb un instrument de música durant el
confinament.
A l’enllaç https://youtu.be/GtNtof3NXSQ
podreu veure un muntatge amb els vídeos
que ens han fet arribar de les actuacions
del passat dilluns 11 de maig.
L’EMM Joan Valls i l’Ajuntament de Caldes
agraeix la participació, les ganes i la
constància de tots i totes que en un
moment o altre han participat en aquest
projecte.

El Voluntariat per la
llengua no s’atura
El Voluntariat per la llengua (VxL) que
gestiona l’Oficina de Català de Caldes
del Centre de Normalització Lin-
güística del Vallès Oriental continua en
modalitat virtual. Per participar-hi
només cal entrar al portal vxl.cat i
emplenar la fitxa d’inscripció. Com en
la modalitat presencial, el VxL virtual
consisteix a formar parelles lingüísti-
ques compostes per un voluntari, que
parla català fluidament, i un aprenent,
que en té coneixements bàsics i vol
adquirir fluïdesa.

Jornades de portes
obertes virtuals
a les escoles bressol
Municipals.
Curs 2020-2021
Les escoles bressol municipals
organitzen unes portes obertes virtuals
als seus espais de blog i web, i ho
complementen amb sessions infor-
matives per videoconferència a les
que cal inscripció prèvia.
Consulteu les webs de les escoles
prèviament a la participació a la sessió
informativa.
EBM El Gegant del Pi:
https://agora.xtec.cat/ebmgegantdelpi-
caldes/
EBM La Lluna:
https:/ /si tes.google.com/xtec.cat/
ebmlalluna/
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Augmenten el nombre de cirurgies i
consultes externes a l’Hospital de Mollet
P

FSM

er tal d’assegurar una desescalada
amb seguretat, l’hospital de Mollet

ha posat en marxa diferents controls
d’accés via telefònica i presencial.
L’inici de la reprogramació d’algunes
consultes externes, gabinets i cirurgies
ambulatòries s’ha mantingut i s’ha anat
augmentant progressivament.
S’ha prioritzat l’atenció pacients
preferents o urgents i que no tinguessin
símptomes ni contacte estret amb cap
persona amb Covid19.
Tampoc es permetrà de moment l’accés
d’acompanyants si no és absolutament
imprescindible. A dia d’avui, la principal
acció és seguir augmentant la quantia
de consultes externes que realitzem, ja
siguin per telèfon o presencials, i el
nombre de cirurgies i exploracions
programades. Concretament, aquests
dies s’han realitzat al voltant de 1.000
consultes externes diàries i 100 cirurgies
setmanals. El reinici de l’activitat de l’àrea
d’obstetrícia i concretament dels parts
es realitzarà durant la Fase I.

alerta sanitària ha fet impossible
mostrar al món la nova exposició

permanent del Museu Thermalia, que es
va obrir al públic uns dies abans de l’inici
del confinament i que s’havia d’inaugu-
rar el cap de setmana del 13 i 14 de març.
El personal del Museu ha fet un
audiovisual que explica els diferents
àmbits de l’exposició: l’aigua termal, les
Termes Romanes, els oficis sorgits del
fet termal, els balnearis, la Font del Lleó
i l’obra de Manolo Hugué.
El vídeo se suma a les propostes que
museus d’arreu del país presentaran
aquest divendres en el marc del DIM
Digital 2020 i es podrà veure al canal
Youtube de l’Oficina de Patrimoni de la
Generalitat de Catalunya.

L’

Dia Internacional dels Museus:
Thermalia posa en relleu la nova exposició
sobre termalisme

En paral·lel, el Museu us proposa
assistir a un art i tast virtual el dissabte
16 a les 19 h i al circuit termal el

diumenge 17 a les 12 h.  Les visites es
faran a través de la plataforma Zoom i
cal inscripció prèvia.

El Covid19 i el retorn a la nova normalitat
està implicant reptes i alguns canvis de
funcionament del centre com el nombre
de persones que poden estar a una sala
d’espera o els controls que es re-
quereixen per accedir a l’hospital per tal

d’assegurar que segueixi lliure de
Covid19. També augmentarà el nombre
de consultes externes que es realitzaran
de forma telemàtica sempre que la
situació del pacient i el cas particular ho
permetin.
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Opinió

D iuen els versos de
Machado allò de

La España de charanga
y pandereta... de sobte
i als quatre vents han
descobert que aplicar

el teletreball porta nombrosos  avan-
tatges i, engrescats com a nens petis,
fins hi ha qui pensa que empedrar
carreteres o treure queixals es podrà fer
des de casa.

Sense exagerar, el teletreball té els seus
avantatges i els seus inconvenients, el
primer de tots són els treballadors, i
entenguis com a tals en la divisió laboral
que vaig aprendre a Madrid, entre
empleados i funcionarios.

Diligents o menys diligents, passada la
febrada entusiasta de poder treballar en
pijama, marcar-te fins a cert punt l’horari
i no tenir al damunt la mirada  inquietant
del cap de departament, el teletreball a
molts se’ls farà pesant i començaran a
donar mostres d’estrès i desmotivació.

No tardaran a escoltar-se protestes
contra el teletreball, els sindicats
posaran el crit al cel i un gran nombre
de empleados o de funcionarios clama-
ran contra un sistema que conculca els
seus drets i la qualitat de vida dels
treballadors, als quals s’afegiran
nombrosos hostalers i comerciants,
gemegant per la davallada dels seus
ingressos fruit del teletreball.

Els primers a queixar-se seran els
pilotes. L’adulació al superior jeràrquic
per ascendir, obtenir un augment de
sou, viure millor, o per innata predis-
posició, que de pilotes també hi ha els
congènits, s’haurà vist amputada per la
barrera física que el teletreball imposa;
també el plaer dels deu minuts de fer
tard cada dia i no diguem el d’arribar,
fitxar i marxar a fer el cafè, fent perillar,
alhora, la feina del cambrer i la facturació
de la màquina de expenedora de tabac
del bar.

I les estonetes a la porta de la oficina
fumant i fent xerrameca? Com es
compensaran aquestes estones de
drets adquirits? Es deixarà perdre la mitja
hora que sempre són més de tres quarts

Un teletreball impossible
per esmorzar? Quant pinxos de truita de
patates deixarà de vendre el restau-
rador? Quantes gallines hauran de
sacrificar per la baixada de la demanda
d’ous?. I al migdia baixar a prendre unes
canyes? O també...
La cosa pot ser greu, la davallada del

PIB important, però encara més la crisi a
les agencies de viatge, lloguers
d’apartaments, restaurants de cap de
setmana, boutiques i salons de bellesa.
Si teletreballem, a qui li explicarem els
sopars de duro, les fartaneres de cap
de setmana, les excel·lències de l’estiu
o martiritzarem amb les fotografies del
viatges exòtic d’estiu? Valdrà la pena
anar a fer un safari sinó podem martiritzar
i ser l’enveja mostrant les fotografies als
companys de feina?.

I la faldilla nova, la camisa de moda, les
sabates de marca... perquè comprar-les
si ningú ens veurà els peus ni apreciarà
l’etiqueta? Perquè canviar de pentinat
cada setmana si només ens veuran de
mes en mes. Decididament hi ha massa
interessos creats, massa egoisme i

esperit gregari com per a que ara ens
vulguin fer saltar l’Statu quo.

I a l’hora de plegar? Teletreballant som a
casa, no hi ha excusa de cap mena per
anar a fer el tronera amb els amics –una
altre clatellada per l’economia–

presentant-se tard a sopar i dir-li a la
parella que la feina t’ha retardat, que el
pesat del director t’ha entretingut, o que
hi havia molt de trànsit, ara el control
familiar serà total i fins aquí alguns
poden arribar.

Avui es proclama que el teletreball ha
arribat per quedar-se, potser si.
Teletreball podrà ser escollida a bon
segur com la paraula de l’any, però
arrelar li costarà més del que hom pot
pensar perquè reciclar milers de
persones fetes al seu ritme i desmuntar
rutines interessades i acostumades a
vicis arrelats, és costós i més encara en
el país que, per alguna cosa serà, te una
productivitat de les més baixes
d’Europa.

Joan Pallarès-Personat
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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

1212121212

Tarruell
c/ Montserrat, 30 – Tel.93 865 09 97
R.T.Maynou
Av. Pi i Margall, 36 – Tel 93 865 41 46
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.

CLINICA DENTAL
Enric Vidal i Regard

c/ Montserrat, 21 - 1er 2a - Tel. 93 865 25 18
629 06 02 90 - Caldes de Montbui

ODONTOLOGIA GENERAL - CIRURGIA
ESTÈTICA DENTAL - IMPLANTOLOGIA

1a VISITA GRATUÏTA

Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

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

L’

Claus per a un bon
esmorzar

esmorzar és un dels menjars més importants del dia, ja que proporciona
l'energia necessària per a afrontar les activitats del matí, i millora el rendiment

i l'atenció, fonamental en l'edat escolar.

El paper dels pares és important. No podem exigir als nens que realitzin un esmorzar
amb suc, llet i torrada, mentre nosaltres ens bevem ràpidament un cafè dempeus.
Els nens aprenen per imitació pel que hem de ser el seu exemple.

Si els nens no tenen gana res més llevar-se del llit, desperta'ls amb temps suficient
perquè es desperti també el seu apetit. D'igual manera, evita que estiguin
somnolents i triguin molt a llevar-se, ja que després no tindran temps per a fer-ho
perquè se'ls ajuntarà amb el dinar.

Aquells adolescents que creuen que no esmorzar aprima, han de saber que no és
així. Existeixen estudis que asseguren que no fer l'esmorzar afavoreix el sobrepès
perquè es distribueixen pitjor les calories en la resta de menjars.

Evita les presses, pren-te almenys, de 15 a 20 minuts, i fes-ho assegut a taula i a la
mida del possible, amb ells.
Un esmorzar ha d'incloure almenys un aliment de cadascun d'aquests grups:
lactis (llet, iogurt...), cereals (pa, flocs, galetes...), fruita (sencera o en suc natural)
i altres aliments (oli d'oliva, mantega, melmelada...).
Varia els aliments cada dia per a evitar la monotonia. AMIC



Salut

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

Estètica dental. Ortodòncia
Odontologia general. Implantologia

- 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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L’

Àloe vera: 12 maneres
d'utilitzar aquest ingredient
natural tan efectiu
Què saps sobre l'àloe vera?

àloe vera és un arbust de tija curta que es conrea en regions càlides. A més,
és bastant resistent, per la qual cosa és habitual trobar-la en moltes cases (per

exemple, en la meva mai falta). Per fora, les seves fulles verdes d'entre 40 i 50
centímetres tenen les vores dentades. Però el millor està per dins: i és que és en el
suc viscós i transparent del seu interior on es concentren les seves múltiples
propietats.
Els experts han determinat que aquest suc conté, almenys, 160 elements que ens
ajuden a millorar tant la nostra salut com la nostra aparença, com vitamines,
minerals, aminoàcids, encimbelles, àcids salicílics, etc. A més, aquests experts
coincideixen que el que fa que l'àloe vera sigui tan beneficiós no és cada element
en si mateix, sinó l'acció conjunta de tots ells.

12 aplicacions cosmètiques de l'àloe vera
En aquest cas, nosaltres volem parlar-te de 12 aplicacions cosmètiques que té
l'àloe vera.

1. Hidratant facial: destaca la seva potent
acció reparadora i, a més, està recomanat
per a tot tipus de pells. També té un
poderós efecte rejovenidor que redueix
les taques i les línies d'expressió.
2.Regenerador corporal: aplica-ho en les
zones més seques o irritades de la pell

per a calmar-la i enfortir-la.
3. After-shave: el perfecte aliat per a després de l'afaitat, ja que calma la pell després
d'aquesta rutina diària.
4. Enfortir el cabell: l'àloe vera té nombrosos beneficis per al cabell. A més de
regular el sèu, conté un enzim que promou el creixement del cabell i prevé la
caiguda.
5. Controlar l'encrespament: una petita quantitat d'àloe vera és suficient per a
aconseguir un pentinat durador de manera natural i tenir l'encrespament sota
control. A més, en deixar respirar el cabell, no provoca caspa ni caiguda.
6. Anti-acne: Una de les seves propietats més aclamades! Tracta les pells grasses
i seca els grans més rebels, ja que permet regenerar els teixits des de l'interior cap
a l'exterior i absorbir l'excés de greix. A més, el seu contingut en vitamina C i E
ajuda a atenuar cicatrius i marques.
7. Blanquejador dental: l'àloe vera també és molt eficaç a l'hora d'eliminar els
bacteris que causen malalties en la boca. Per a blanquejar les dents, només cal
extreure el gel de la planta i passar-lo per damunt.
8. After-sun: aplicat després de l'exposició al sol, permet calmar i reparar la pell,
així com la fibra capil·lar. 2 en 1!
9. Per a les picades: alleuja la picor i les molèsties provocades per les picades
d'insectes, a més d'ajudar a que es curin abans.
10. Combatre la cel·lulitis i les estries: l'àloe vera ajuda a eliminar les toxines que
provoquen l'aparició de la cel·lulitis. També és un gran aliat contra les estries
perquè, a més d'hidratar i reparar les cèl·lules que formen la pell, estimula la
producció de col·lagen.
11. Curar cremades: tant si són provocades pel sol com per altres fonts de calor,
l'àloe vera accelera la curació de les cremades lleus.
12. També s'utilitza per a alleujar i regenerar la pell després de tractaments de
radioteràpia, làser, fotodepilació...
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Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

Elaboració pròpia

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

Profiterols farcits de lemon curd

RESTAURANTE CHINO
COMIDA CHINA i SUSHI

A DOMICILIO
i PARA LLEVAR

Tels. 93 862 63 99
93 865 40 09

Menú del día 6,50 i 7,95 euros

PEKÍN

c/ Aparici, 4  - CALDES

Ingredients per a la crema de llimona:
2 g de gelatina en fulles
2 ous M
110 g de sucre
110 g de suc de llimona
140 g de mantega

Ingredients per a la massa choux:
80 g d'aigua
80 g de llet
80 g de mantega
un pessic de sal
1 culleradeta de vainilla líquida
80 g de farina
140 g d'ou (uns 3 de talla M)

Preparació:
Per fer el farcit, vam començar hidratant
les fulles de gelatina en un bol amb aigua
freda. En un pot, barregem l'ou amb el
sucre i hi afegim, sense deixar de remoure,
el suc de llimona. Posem el cassó al foc
(mitjà), remenant amb unes varetes perquè
no s'enganxi la crema, fins que aquesta
bulli i espesseixi. Retirem el cassó del foc
i hi afegim la gelatina escorreguda.
Remenem perquè s'integri i anem
incorporant a poc a poc la mantega al
mateix temps que emulsionem amb les
varetes.

Tapem amb paper film, procurant que
aquest toqui directament sobre la crema,
perquè no es formi crosta, i guardem el
cassó una hora a la nevera. Passat aquest
temps, remenem la crema amb ajuda
d'unes varetes i la fiquem en una mànega
pastissera amb broquet llisa o arrissada,
com ens agradi més, per anar omplint les
profiteroles.

Per fer la massa choux, escalfem el forn a
180ºC. En un pot tirem l'aigua, la llet, la sal
i la mantega i coem fins que bulli. Quan

bulli tirem la farina de cop i separem del
foc, barrejant tot amb una cullera de fusta
fins que es formi una massa compacta
que es separi de les parets del cassó.
Tirem els ous d'un en un, batent bé
després de cada addició, i no afegint el
següent fins que l'anterior estigui ben
integrat.

Fiquem aquesta massa en una màniga
pastissera amb filtre arrissat d'uns dos
centímetres de diàmetre i formem les

profiteroles sobre d'una safata de forn
folrada amb paper de cuina o una làmina
de silicona. Posem al forn els profiterols
durant 30 minuts. Els deixem refredar, els
obrim a la meitat amb un ganivet de serra
i els omplim amb la crema de llimona
reservada. Guardar a la nevera i mantenir-
los fins a l'hora de servir. DIT I FET



Serveis

c/ GEORGE LAWRENCE, 10
-  CALDES DE MONTBUI  -

Diumenge:  11 matí: Adoració i comunió
                     11.30h: Escola Dominical

                    per a nens i nenes
Dijous:         19,45h.: Temps de pregàries

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

Reflexions

c/ Sant Pau, 94  -  93 865 48 25
Caldes de Montbui

    Assessorament de la seva
    activitat sense compromís

•  Assessorament Fiscal, laboral i comptable
•  Serveis advocats: Laboral, mercantil i civil
•  Declaració rendes
•  Canvis de nom de vehicles

Tel. 610 25 02 53
c/ Montserrat, 20
Caldes de Montbui

RAMON PICANYOL
Instal.lador Autoritzat

d’Aigua, Gas i
Electricitat

PROGRAMES DE TELEVISIÓ :
. Néixer de Nou: darrer diumenge
de mes a partir de les 10h a TV3.
. Buenas Noticias TV:
Cada diumenge a les 9,30h per La 2.

El ejemplo de Livingstone

Cada setmana les receptes més gustoses

1515151515

www.revistatotcaldes.com

La informació
actualitzada quan

vulguis i on vulguis

Henry Stanley era un famoso reportero del diario New York Herald. A petición
del director de su diario, salió a buscar a Livingstone, a quien encontró en
Tanzania (Africa), después de varios meses de intensa búsqueda y miles de
kilómetros recorridos en regiones desconocidas. Livingstone era un misionero
cristiano y un geógrafo consumado.
Stanley quedó profundamente impresionado por la paz interior y la fuerza de
alma de Livingstone. Más tarde escribió:
“Salí hacia África con muchos prejuicios contra la fe cristiana. Durante los
meses que estuve con Livingstone lo escuché y me sentí muy extrañado por
ese hombre de edad que ponía en práctica las palabras de Jesús: “Sígueme”.
Poco a poco, al ver su piedad, su celo e integridad, su paz en todas las
situaciones, mis prejuicios contra la fe cristiana se desvanecieron. Puedo
decir que el ejemplo vivo de Livingstone me condujo a Cristo”.  Stanley no
volvió a encontrarse con el misionero, pero halló a Jesucristo.
No es necesario llegar a recorrer largos kilómetros para conocer al Señor
Jesús; El está muy cerca de nosotros; conoce nuestro pasado, nuestros
temores, nuestras esperanzas. Acudir a El es la mejor decisión; El fue a la
cruz para quitar todos los obstáculos que nos cerraban el paso hacia Dios.
El nos espera porque nos ama.

Cursos de català:
Nou període de
matriculació per als
cursos Parla.cat
100% en línia
El Consorci per a la Normalització
Lingüística amplia l’oferta de cursos de
català en línia al Parla.cat amb tutoria.
Les persones interessades a inscriure’s
a un curs ho han de fer, del 18 al 21 de
maig, a través de la plataforma
www.parla.cat.
L’inici del curs està previst pel 25 de maig
i finalitzarà el 17 de juliol. L’Ajuntament
també recorda que disposa del Servei
d’Assessoria Jurídica per a dones que,
durant aquest temps de crisi sanitària,
les dones que vulguin fer consultes
poden fer-ho telefònicament trucant al T.
93 865 54 20 o enviant un per correu
electrònic a:
bsocial@caldesdemontbui.cat

Reobertura
de la deixalleria
La deixalleria torna a obrir les portes a
partir de dimarts 5 de maig amb un horari
especial: dimarts, dijous i dissabtes de
8.30 h a 14 h.
Només es permetrà l’entrada d’un/a
usuari/a per deixalleria en cotxe. Les
persones usuàries hauran de dipositar
els residus seguint les indicacions dels
operaris i de les operàries.
Cal portar els residus degudament
classificats i els mobles i voluminosos
desmuntats.



“L’Arxiu a casa” ens mostra Caldes de Montbui i
la seva gent als anys 20 i 30 del segle XX
L’Arxiu Municipal disposa
d’un conjunt d’imatges
que mostren com era
Caldes de Montbui als
anys 20 i 30 del segle XX.
Les fotografies correspo-
nen al Fons Fotogràfic
Martí Rodés, donat per un
descendent de l’autor
Joaquim Martí Rodés.
Aquestes fotografies
estereoscòpiques són
positius en placa de vidre.
És prenien dues fotograf-
ies alhora del mateix
element amb una petita
variació i quan es visio-
naven les dues imatges
juntes donaven la sensa-
ció de profunditat, una
mena de 3D.


