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L a Fundació d’Acollida Santa ha
comunicat que ja és una “residència

verda” lliure de casos de Covid-19
després dels resultats dels segons tests
PCR realitzats als residents.
Els membres de l’organització Open
Arms van realitzar el 13 de maig les
proves als 22 residents que havien sortit
positius al test fet a l’abril, així com als
residents que tot i haver donat negatiu,
havien estat en contacte amb algun cas
positiu.
La Fundació continua, en aquesta nova
fase, aplicant mesures de seguretat i
prevenció per protegir la salut de les
persones usuàries. S’han modificat els
circuits de bugaderia i de cuina, i s’han
realitzat sessions formatives amb els
equips de treballadors/es per donar a
conèixer els canvis organitzatius. I es
manté el suport de la Fundació
Sociosanitària Santa Susanna per

La residència Santa Susanna comunica
que està lliure de Covid-19

reforçar l’atenció assistencial i la
coordinació amb el CAP del municipi.
Tanmateix, la Fundació d’Acollida Santa
Susanna vol transmetre de nou el
condol més sincer a les famílies i
amistats que han patit la pèrdua d’un
ésser estimat per coronavirus o altres

motius.
Les tres fundacions Santa Susanna
organitzaran, quan la situació ho
permeti, una cerimònia de comiat per
recordar totes les persones que ens han
deixat durant aquests dos mesos.
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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 -

quest matí, l'alcalde Isidre Pineda ha
aprofitat la roda de premsa tele-

màtica amb els mitjans locals per
presentar les mesures econòmiques del
pla de xoc en què està treballant l'Ajunta-
ment.

La primera de les mesures s'enfoca a
les activitats econòmiques que s'hagin
vist afectades per l'esclat de la crisi
sanitària, i inclouen una partida de
220.000 euros per ajudar a empreses,
autònoms i comerços. Aquesta línia de
subvencions serà la més gran del pla
de xoc econòmic.

La segona partida anirà destinada al
comerç local, amb una ajuda de 100.000
euros per a reactivar el comerç a través
de diferents campanyes.

La tercera partida serà per bars i restau-
rants i serà de 45.000 euros.

La següent ajuda serà per al CIE (Centre
d'Iniciatives Empresarials), on es desti-
narà 30.000 euros als emprenedors.

L'última partida que ha comentat
l'alcalde anirà destinada als marxants
del mercat municipal i serà de 38.000
euros per a cobrir la taxa d'ocupació de
via pública.

Els establiments i persones que vulguin
adherir-se ho hauran de fer a partir de
juliol, amb una previsió de recepció
d'aquestes ajudes al voltant del mes
d'octubre.

També es preveu habilitar dues partides
econòmiques més. La primera serà per
a la Fundació Santa Susanna, on a

través d'un conveni, es destinaran
18.000 euros per a dos anys.
També s'habilitarà un nou conveni de
dos anys de 15.000 euros anuals per a
l'escola bressol Peixets.

A

Es presenten les mesures del pla
de xoc econòmic local

Isidre Pineda també va comentar que
alguns equipaments obriran propera-
ment. La Biblioteca municipal ja obrirà
el 2 de juny i el museu Thermalia també
té previst obrir la setmana vinent. JDB

 les parades del mercat setmanal que
es va activar el passat 12 de maig

s’han afegit  les terrasses de bars i
restaurants de l’avinguda Pi i Margall, un
espai que ara serà zona de vianants els
dimarts, els caps de setmana i els dies
festius.

En relació a aquesta experiència, l’Ajunta-
ment fa els següents recordatoris:
- Que la mobilitat calderina al centre del
municipi incorpora modificacions
importants per atendre les necessitats
derivades de la Covid-19 i de l’emergència
climàtica. Entre altres, el c. Major passa a
permetre la circulació només en sentit
centre i l’avinguda Pi i Margall serà zona

Terrasses i mercat conviuen
a l’avinguda de Pi i Margall

de vianants a partir del 30 de maig els
dimarts, caps de setmana i festius. Més
informació www.caldesdemontbui.cat/
novamobilitat.
- Que l’ús de les terrasses s’ha de fer amb
responsabilitat, mantenint la distància
física entre persones.
- Que els establiments que vulguin ampliar
o posar terrasses noves han de contactar
amb l’Ajuntament perquè els serveis
tècnics estudiïn la possibilitat.
- Que el mercat setmanal ja fa tres
setmanes que funciona amb normes d’ús
molt específiques que endrecen la
mobilitat i la compra i que la ciutadania
està respectant amb total normalitat.

A
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 partir del 25 de maig, l’atenció al
part i les urgències d’Obstetrícia

retornen a l’Hospital de Mollet. Aquesta
activitat, que es va traslladar a Mútua
Granollers el passat 1 d’abril degut a la
situació del Covid19 en els centres
sanitaris, ja torna a estar en marxa a ple
rendiment.
L’activitat del part s’inicia juntament amb
la Fase I del territori, en un entorn
sectoritzat i acollidor per tal de mantenir
la seguretat i la comoditat de la dona i el
nadó. Es permetrà l’accés d’un
acompanyant durant tot el procés de
part. Com a la resta de pacients, per tal
d’assegurar la millor atenció possible es
realitzarà un control de símptomes tant
a la futura mare com al seu acom-
panyant abans d’accedir a la l’Hospital.

Finalitzem la humanització de la zona
de obstetrícia i maternitat
Durant aquest període s’ha aprofitat per
actualitzar la planta hospitalització de la
maternitat i s’ha creat una Sala de

A
L’atenció al part retorna a l’Hospital de Mollet

Lactància per a professionals i usuaris,
un nou espai ubicat a la zona de
neonatologia. Així mateix, des del
passat més de març, l’Àrea d’Atenció a
la Dona de la Fundació Sanitària Mollet

(FSM) ha finalitzat la humanització de
les seves sales de part creant un espai
acollidor i més còmode per a les
pacients i els seus acompanyants.

El concurs de Sant Jordi de la Biblioteca
ja té guanyadores

ocell màgic”, de Bruna Ramoneda
Marín i “Les ulleres d’en Nil” d’Aina

Rodriguez Baraldés són els contes
guanyadors del concurs Anima’t
organitzat per Sant Jordi per la Biblioteca
de Caldes.

A “L’ocell màgic” la Bruna explica un
conte d’arquers i sirenes que te com a
rerafons la cura dels mars i oceans i a
“Les ulleres d’en Nil” l’Aina parla d’un nen
que necessita ulleres, però no se les vol
posar perquè es pensa que els seus
companys i companyes se n’enriuran

L’ fins que descobreix que tota la classe
porta ulleres de colors per fer-li costat.
El premi del concurs ha estat la
il·lustració i la locució del conte per part
de professionals. La il.lustració ha anat
a càrrec de Sergi Portela i la locució de
Mercè Martinez d’Un Conte al Sac.
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Opinió

H e estat gairebé un any treballant a la
Fundació Acollida Santa Susanna

d’educadora social i just en plena
pandèmia m’ha sortit una oportunitat i
he hagut de marxar-ne. La meva
experiència ha estat molt enriquidora i
volia compartir-la públicament.

Des de bon començament em va
meravellar la tendresa amb la que
cuiden les àvies i els avis.
Totes les treballadores sense excepció
(sanitàries, auxiliars, tècniques,
infermeres...) mimen i cuiden els resi-
dents amb molta entrega i estimació.

Acomiadar-me de Santa Susanna en
un moment tan delicat de la pandèmia
ha estat trist. He marxat amb la sensació
de deixar el vaixell on tothom està
remant a doble torn per arribar a port
sans i estalvis. L’entrega de tot el
personal és absoluta.

Aquest país no sap el que té amb la gent
que treballen a les residències. És un
tresor que l’hauríem de valorar més
entre tots.

Els familiars dels residents de Santa
Susanna ho saben prou bé i hi confien
plenament.

Arreveure Santa Susanna
La Fundació Acollida Santa Susanna
(i per extensió la Fundació Santa
Susanna i la Fundació sociosanitària
Santa Susanna) hauria de ser un
referent de les residències.

Si l’hagués de definir amb una sola
paraula no podria perquè Santa
Susanna és tendresa, respecte,
atenció, generositat i, sobretot, EQUIP.

Arreveure i moltíssimes gràcies per
vetllar per la nostra gent gran.

Anna Harder i Relat

      La Junta del Casino de Caldes
comunica a tots els socis i a tota la
població de Caldes, la mort d´en
Genís Pujol i Solanes, a l´edat de
99 anys.
      Qui va dedicar molts anys de la
seva vida a l´entitat, va ser-ne
President del 1971 al 1978   i ,
posteriorment, del 1981 al 2006.  El
2007  l´Assemblea de socis va
decidir atorgar-li la Presidència
Honorífica, per la seva dedicació i
per l´estima que ha tingut a l´entitat
en la que hi ha dedicat tants anys
de servei.
      També en el terreny personal, en
Genís Pujol ha estat una persona
entranyable, un home bo que s´ha
fet estimar i del que en guardarem
un molt bon record.
      Fem arribar a la família el nostre
més sentit condol i tota la nostra
solidaritat i escalf en aquests
moments tan dolorosos.

LA JUNTA

NOTA DE CONDOL
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www.caldesdemontbui.cat
 facebook.com/ajuntamentcaldesdemontbui
 @AjCaldesMontbui
 ajcaldesdemontbui

Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
26/05/2020
Núm. Oferta
296290 OPERÀRIA

PRODUCCIÓ
(Intensiu tarda)

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
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 .

Reobertura de la
Biblioteca Municipal
de Caldes de Montbui
La Biblioteca Municipal de Caldes de
Montbui obrirà el proper dia 2 de juny
amb horaris especials: Dilluns,
dimarts, dijous i divendres de 16 h a
19.30 h i els dimecres de 10 h a 13.30
h. Durant la Fase 1 només es permetrà
el retorn de documents a través de la
bústia i préstec amb cita prèvia.

Escola d’Adults Municipal
El Roure Gros: anul·lació
de la jornada de portes
obertes i preinscripció
curs 2020/2021
L’Ajuntament informa que la jornada de
portes obertes presencials prevista pel
dia 4 de juny, a l’Escola d’Adults
Municipal El Roure Gros no es podrà
dur a terme a causa de la COVID19 i
el període de preinscripció s’ajorna.
Més informació als canals habituals
de comunicació de l’Ajuntament.

Webinar amb els
cooperants calderins a
terreny: Arnau Baulenas,
Josep Artigas i Joan Serra.
El 3 de juny a les 18 h.
L’Ajuntament organitza una trobada
virtual amb els cooperants calderins
a terreny, el dia 3 de juny a les 18 h,per
explicar com s’està vivint la situació
d’afectació de la COVID19 i l’impacte
que té en projectes i programes de
cooperació. Es podrà veure pel canal
de Youtube de l’Ajuntament.

Cens cultural Calderí
L’Ajuntament de Caldes de Montbui fa
una crida als professionals del sector
cultural amb l’objectiu de generar un
cens de tots els artistes de Caldes. Per
això convidem a la gent de Caldes que
es dedica personalment al sector
cultural que ompli el formulari que
trobareu en un enllaç a la web
www.caldesdemontbui.cat per formar-
ne part.

Caldes de Montbui forma
part de la Regió Sanitària
Àmbit Metropolità Nord
En la Fase 1 la mobilitat general és
permesa entre els municipis del
Barcelonès Nord, del Maresme, del
Vallès Occidental i del Vallès Oriental,
sempre per realitzar les activitats
permeses en aquesta fase i seguint
les indicacions sanitàries.

El termini per demanar la
bonificació de la taxa de
deixalles es reprendrà a
partir de l’1 de juny
El termini previst per presentar la
bonificació de la taxa de deixalles,
atenent el RD 537/2020, es reprendrà
a partir de l’1 de juny i es fixa el termini
per demanar la bonificació fins el 15
de juny.

Padró Municipal d’Habitants
Si heu de fer algun  tràmit relacionat
amb el padró podeu fer-ho en línia a
l’apartat de tràmits del web filtrant per
la categoria de Padró. També ho podeu
fer presencialment amb cita prèvia al
T. 93 865 56 56.
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Patrimoni fotogràfic

Les imatges mostren el terme municipal
de Caldes de Montbui als anys 20 i 30
del segle XX a través de fotografies
estereoscòpiques.
Es pot veure el passeig del Remei, el
Pascol, el molí d’en Selles, el molí de
l’Esclop, Sant Sebastià de Montmajor,
la riera o el torrent del Gorg d’en Pèlag.
Les imatges corresponen al Fons
Fotogràfic Martí i Rodés, donat a
l’Ajuntament per un descendent de
l’autor, Joaquim Martí i Rodés.

Fotografies estereoscòpiques
Les fotografies estereoscòpiques són
positius en placa de vidre. És prenien
dues fotografies alhora del mateix
element amb una petita variació i quan
es visionaven les dues imatges juntes
donaven la sensació de profunditat, una
mena de 3D de l’època.

L’Arxiu a casa mostra aquesta setmana
imatges de Caldes de principis del s XX

Masia del Pascol

Castell de Montbui Ermita del Remei

Molí de l’Esclop Gorg d’en Pèlags
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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

1010101010

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’

Salut impulsa la consulta
no presencial

Àrea de Sistemes d’Informacio´ del Servei Catala` de la Salut ha posat en
marxa, conjuntament amb l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona,

un pla pilot per a implantar la consulta no presencial en Atenció´ Especialitzada i
Atenció Sociosanitària a Catalunya. La iniciativa, pionera a l’Estat, permetrà
connectar a través de les noves tecnologies professionals assistencials i pacients
per tal d’evitar desplaçaments innecessaris, mantenint alhora la imprescindible
comunicació entre els usuaris i el sistema de Salut.
El professional assistencial es posarà en contacte amb el pacient i li transmetrà la
informació necessària i, alhora, el pacient podrà consultar amb el seu metge, com
sempre, qualsevol dubte que tingui relacionat amb la seva salut o el seu tractament,
entre d’altres qüestions.

La nova plataforma
El nou sistema centralitzat facilitarà la comunicació´ entre professionals i ciutadans
a través de la plataforma La Meva Salut que servirà com a punt únic d’accés. Les
dades que es registrin durant la consulta s’emmagatzemaran en el sistema
d’informació hospitalària (HIS) de cada centre.
Tecnològicament, la plataforma està integrada en la Plataforma de Salut Digital i
alineada amb el Pla Director de Sistemes d’Informacio´ del SISCAT. Funcionalment,
la plataforma dóna resposta a la comunicació´ síncrona (videoconferència) i a la
asíncrona (eConsulta) que resol, en una primera fase, els casos d’ús més simples
i més endavant s’estendrà per tal de donar resposta a casos d’u´s més complexes.
La nova plataforma posa a disposició´ dels proveïdors d’Atenció Especialitzada i
Atenció Sociosanitària del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya
(SISCAT) una solució´ transversal de comunicació´ no presencial que permet la
comunicació´ síncrona i asíncrona entre professionals i ciutadans.

En el context de la pandèmia del nou coronavirus
La crisi sanitària actual provocada per la pandèmia de la COVID-19 ha fet que els
centres hospitalaris i sociosanitaris del SISCAT hagin hagut de desprogramar la
seva activitat ambulatòria no urgent, davant la necessitat d’implantar mesures per
tal de protegir la salut dels pacients i dels professionals.
El nou programa de consulta no presencial permetrà que els pacients reiniciïn les
seves visites i, alhora, es descongestionaran i s’evitarà la concentració de persones
en els espais de consulta del centres d’Atenció Especialitzada i Atenció Socio-
sanitària de Catalunya.



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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Propietats dels fruits
vermells

ls fruits vermells anomenats així pel seu intens i característic color són un
tresor de vitamines i propietats. Ideals per a prendre en iogurts, macedònia,

batuts, amanides, cereals...o simplement prenent-les directament en el berenar o
com a snack.
Entre elles trobem prunes, cireres, maduixes, gerds, mores, groselles i nabius.
Hi trobem incloses algunes fruites del bosc, un conjunt de diferents fruites petites
i comestibles,  que tradicionalment no es cultivaven sinó que es collien en arbustos
silvestres.

Vegem algunes de les seves propietats.

- Nabius porten molts antioxidants, la qual cosa fan d'ells uns antiinflamatoris
totalment naturals.
- Mores, redueixen el colesterol dolent així com cuiden de les nostres dents i
genives.
- Maduixes. Riques en vitamines E, C, B i K, combaten la tensió arterial alta i l'àcid
úric.
És una de les fruites que toleren millor els diabètics. A més combaten l'anèmia.
- Prunes són les fruites per al restrenyiment per excel·lència.
Pren-les al matí en dejú per a regular el trànsit intestinal.
- Cireres, depuratives i diürètiques, redueixen a més el dolor de les articulacions.
També milloren la pell, ja que combaten els radicals lliures, responsables de la
degeneració cel·lular, ajudant a la seva hidratació.
- Groselles. Reparen el sistema vascular, i no tothom sap que contenen més
vitamina C que fins i tot les taronges.
La grosella és un fruit ensucrat i àcid que més que menjat cru s'utilitza per fer suc,
xarop i melmelades. Pel contingut de sucre elevat del nèctar, les flors són
apreciades per les abelles

Pels beneficis que aporten a la nostra salut i el seu alt valor nutricional els fa uns
aliments indispensables a incloure en qualsevol dieta…a més, el seu agradable
sabor, enamora a grans i petits.
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Gastronomia

Bounty cake

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:
- 9 clares d'ou
- 1 mica de sal
- 300 g de sucre en pols
- 210 g coco ratllat
- 11 rovells d'ou
- 120 g de sucre en pols
- 300 g de xocolata negra, finament picat
- 60 ml de llet
- 300 g de mantega sense sal a
temperatura ambient

Preparació:
Per fer la merenga, escalfem el forn a
180 ° C. Greixem una safata de forn i la
folrem amb paper de forn.

Amb una batedora elèctrica, vam batre
les clares d'ou a punt de neu amb la
mica de sal. Afegim a poc a poc el sucre
i batem fins a aconseguir un punt de
neu brillant.
Usant una espàtula, fent moviments
envoltants amb cura perquè les clares
no es baixin, afegim el coco a poc a
poc, i després aboquem la barreja al
motlle que tenim preparat.

Reduïm la temperatura del forn a 150 °
C i posem al forn durant 20-30 minuts o
fins que la merenga quedi sec i
lleugerament daurat (el temps de cocció
és aproximat i depèn de cada forn, per
això cal anar vigilant la cocció, si és
necessari podem baixar la temperatura
a 130 ° C per evitar que la massa es dauri
excessivament).
Retirem la merenga de forn i els deixem
refredar completament. Quan estigui
fred el tallem en tres parts iguals.

Mentrestant, fem la crema de xocolata.
Posem els rovells d'ou i el sucre en un
cassó al bany Maria, a foc lent i
remenant sempre, fins a aconseguir
una crema espessa. Afegim la xocolata
i la llet, i remenem fins que es fongui la
xocolata. Retirem de foc i deixem
refredar completament. Batem la
mantega amb una batedora elèctrica fins
que quedi esponjosa i afegim la crema
de xocolata freda.

Per muntar el pastís, posem una capa
de merenga sobre la safata on anem a
servir-lo, la cobrim amb crema de
xocolata i repetim l'operació fins a
acabar amb una capa de crema de
xocolata. Amb la crema de xocolata
restant cobrim els laterals del pastís.
Refrigerem un mínim de 3 hores, millor
si és tota la nit, empolvorem amb coco
ratllat i servim. 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.

Música espacial

Cada setmana les receptes més gustoses

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

Elaboració pròpia

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

1313131313

Un dels observatoris de la NASA va descobrir un forat negre gegant que emet
un brunzit. Situat en el cúmul de galàxies de Perseu, a uns 250 milions
d’anys llum de la Terra, aquest  forat vibra en la freqüència d’un Si bemoll;
però el to és tan greu que l’oïda humana no pot captar-lo. L’instrument científic
ha col·locat la nota 57 octaves per sota del Do mitjà en un piano.
   La idea de la música i els cossos celestes no és nova. És més, quan Déu
se li va revelar a Job, li preguntà: “On estaves tu quan jo fundava la terra?  (...)
Quan lloaven totes  les estrelles de l’alba, i s’alegraven tots els fills de Déu?”
(Job 38: 4, 7). Se’ns relata que durant la creació del nostre meravellós univers,
càntics de lloança i exclamacions de goig ressonaven per glorificar Déu.
   Tenim suficients raons per lloar Déu quan contemplem la meravella de la
Creació. Lloem-lo doncs per haver-nos donat semblant bellesa perquè la
gaudim!
   “Els cels expliquen la glòria de Déu, i el firmament declara el que les seves
mans han creat” (Salm 19:1).

Considera aquestes coses i que tinguis un bon dia!

Webinar amb
els cooperants
calderins a terreny:
Arnau Baulenas,
Josep Artigas i
Joan Serra
L’Ajuntament organitza una trobada
virtual amb els cooperants calderins a
terreny, el dia 3 de juny a les 18 h, per
explicar com s’està vivint la situació
d’afectació de la COVID19 i l’impacte que
té en projectes i programes de coope-
ració. Es podrà veure pel canal de
Youtube de l’Ajuntament.

L’11 de març de 2020, l’OMS va declarar
el brot de COVID-19 com una pandèmia.
Des d’aleshores, estem immersos en
una crisi d’impacte mundial amb
conseqüències impredictibles. Davant
aquesta pandèmia que ens amenaça a
tots i totes, el virus no afectarà a tothom
per igual, car la situació de vulnerabilitat
influirà i molt.

Aquest esdeveniment és obert, virtual,
amb emissió en directe a youtube i
s’organitza per via de la Plataforma
Zoom, el dimecres 3 de juny a les 18h

Els cooperants que han confirmat
l’assistència son:
Arnau Baulenas, la cooperació i la
COVID-19 a el Salvador. Caldes Soli-
dària.
Joan Serra, la cooperació i la COVID-19
a Mèxic. Centro democràtic i progres-
sista.
Josep Artigas, la cooperació i la COVID-
19 a Senegal. Caldes Solidària.




