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TOT Caldes, en cap cas, no respon del
contingut dels articles i missagtes
comercials de l’edició. Solament els seus
autors en són responsables, i per això,
s’han d’enviar signats, amb DNI i Telèfon.
Resta prohibit reproduir total o
parcialment els articles i/o els anuncis
d’aquesta publicació.
No s’admeten articles sota pseudònims.

l Ple de l’Ajuntament, en la sessió
ordinària del dia 26 de setembre de

2019, va aprovar els dos diumenges o
festius addicionals amb obertura
comercial autoritzada per a l'any 2020 a
Caldes de Montbui, el 15 de març de
2020 i el 29 de novembre de 2020.

El festiu amb obertura comercial
autoritzada designat per al 15 de març
de 2020 s'ha vist afectat per l’estat
d’alarma decretat pel govern estatal a
causa de la COVID19, i per tant, ha esde-
vingut una data en què, per causa de
força major, no ha estat possible l'ober-
tura extraordinària dels establiments
comercials, tal com inicialment estava
previst.

Per aquest motiu el Ple de l’Ajuntament,
en la sessió celebrada el dijous 25 de
juny de 2020, va aprovar la substitució

E

El diumenge 13 de setembre serà dia
d’obertura comercial a Caldes

del diumenge 15 de març pel diumenge
13 de setembre de 2020 com a festiu
addicional d’obertura comercial
permesa a Caldes de Montbui.
Aquest acord s’ha pres després d’haver-
se realitzat una consulta amb caràcter

d’urgència al comerç local i a les entitats
locals representatives del comerç i tenint
en consideració la proposta de la Unió
de Comerciant i Industrials de Caldes
de Montbui.
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a setmana passada, es va presentar
la fi de la construcció d'un carril

segregat sentit nord, que permet als
vehicles que circulen pel tram de la
variant de Palau-solità i Plegamans de
la C-59 seguir en direcció a Caldes
sense haver d'entrar a la rotonda.

Aquest projecte impulsat per la
Generalitat i històricament reivindicat per
la població calderina ha tingut un cost
de 621.000€ i suposa una millora en el
trànsit en els dos sentits: per als que ja
no s'han d'aturar en anar direcció nord
i per als que van en direcció sud i
cedeixen el pas a un volum molt menor
de vehicles.

Durant la presentació, Isidre Gavin,
secretari d'Infraestructures i Mobilitat de
la Generalitat de Catalunya, va comentar
que aquesta actuació estratègica resol
un punt conflictiu de la mobilitat
d'aquest territori. La construcció d'un
carril directe segregat de la rotonda ha
constatat que hi ha un increment de
fluïdesa i de seguretat molt important.

Gavin va finalitzar dient que aquest
projecte està contemplat en dues fases.
La segona fase ja està prevista i és un
plantejament similar, amb un carril
segregat de la rotonda existent. Abans
però d'abordar la segona fase, es vol
fer un estudi de mobilitat per veure
quina serà la millor decisió.

A l'acte l'han acompanyat el delegat del
Govern a Barcelona, Juli Fernández,
l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre
Pineda, i l'alcalde de Palau-solità i
Plegamans, Oriol Lozano.

Isidre Pineda, alcalde de Caldes de
Montbui, va comentar que la finalització
d'aquesta obra i l'eliminació de les cues
de trànsit era una de les prioritats més
grans, i un dels maldecaps quotidians
de molts calderins.

Finalitzen les obres de la rotonda de la
C-59 i s'anuncia la licitació del pas per
a vianants al camí del cementiri

El següent projecte: un pas
soterrat entre el c. Bigues
i el Camí del Cementiri
En la mateixa trobada, Gavín ha anunciat
que aquesta tardor es licita el projecte
de pas soterrat per a vianants i bicicletes
que unirà el carrer de Bigues amb el
Camí del Cementiri, un camí molt
transitat per persones i ciclistes que
també connecta amb barris extraurbans
de Caldes de Montbui.

Aquesta obra donarà molta més
seguretat a la ciutadania a l'hora de
creuar aquest punt, fomenta l'ús de
bicicletes i garanteix per fi la seguretat
per als vianants que creuen la C-59 per
accedir caminant al Cementiri i altres
espais urbanitzats o naturals de l'entorn.

L'alcalde Isidre Pineda va comentar que
el futur gir a l'esquerra cap al carrer
Bigues és imprescindible, ja que la C-
59 s'ha convertit en una circumval·lació.

L

JDB

JDB
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l Consell d’Alcaldies del Vallès
Oriental s’ha reunit de manera

extraordinària per tractar sobre els
decrets de nova normalitat i d'etapa de
la represa envers la situació de la
Covid19 al Vallès Oriental.
Es tracta de la quarta reunió mono-
gràfica que es fa amb els membres del
Govern català per debatre i coordinar la
situació davant la Covid19.
En aquesta trobada hi ha participat
també l’alcalde de Caldes de Montbui,
Isidre Pineda.

La trobada ha comptat amb la
participació del delegat del Govern de
la Generalitat a Barcelona, Juli
Fernàndez, el director executiu del
sector sanitari Vallès Oriental, Joan
Parellada i la subdirectora general de
coordinació i gestió d’emergències,
Imma Solé.

Durant la reunió s’ha informat que la
darrera setmana s’han diagnosticat 18
casos positius de Covid19 a la comarca
i que hi ha persones ingressades als
tres hospitals. “No és gens preocupant
però és una dada que vol dir que la
infecció la tenim aquí i hem de prendre
les mesures que ens diuen, que són
distància, mans i mascareta en totes les
actuacions que fem en la nostra vida
normal a tot arreu”, ha comentat el
president Francesc Colomé.

Segons s’ha informat, la incidència
acumulada a Catalunya la darrera
setmana és de 5.8, mentre que la regió
sanitària metropolitana nord és de 3.2,
en el Baix Vallès és d’un 3.7, al Vallès
Oriental central un 3.9 i al Baix Montseny
un 5.3.

En el transcurs de la reunió s’ha
comentat que a partir del dia 25 entra en
vigor el nou funcionament sobre
aforaments, basat en la distància: 1,5 de
distància interpersonal, equivalent a 2,5
m2 per persona. També s’ha informat
que de forma gradual es publicaran els

El Consell d’Alcaldies i membres del
Govern català aborden l’etapa de represa,
basada en la coresponsabilitat ciutadana

decrets sectorials que regularan el dia a
dia i on es passa d’un llistat exhaustiu
d’activitats a uns principis que regularan
tota l’activitat, basats en la distància,
higiene i mascareta i també en la
responsabilitat de la ciutadania. En
aquest sentit, el delegat del Govern, Juli
Fernández, ha comentat que “és un
canvi de paradigma: de la gestió a través
de llistats exhaustius a la responsabilitat
i l’actuació dels ciutadans i ciutadanes
per tal d’evitar les transmissions”.

Sobre aquest aspecte el president del
Consell Comarcal també ha apel·lat a la
responsabilitat de tothom: “Tot i  que al
voltant d’un 2-5% pugui fer actes
incívics, que són moltes persones al
carrer i es veuen molt, no hem de perdre
de vista que el 95-98% de la població fa
les coses bé i són les que ens faran
guanyar la batalla”, ha dit.

El delegat ha recordat també que el
Govern ha destinat 7M d’euros (5M més
dels previstos inicialment) per reforçar
el personal de l’Atenció Primària durant
l’estiu, i que 1’7 M aniran destinats a la
Regió Metropolitana Nord. “Això ens
permetrà reforçar l’activitat als CAPS i
substituir el descans del personal durant
l’estiu”. Juli Fernàndez també ha explicat

que a la tardor hi haurà 20 M addicionals
per consolidar aquest reforç.

Respecte a la recuperació de l’activitat
als CAPS, Juli Fernàndez ha recordat
que fan una tasca prioritària en la
detecció de casos i en l’atenció de les
residències de gent gran i ha dit que els
responsables de Primària del
Departament de Salut treballen per
recuperar la normalitat total de cara al
setembre. “A més, seguim garantint

l’accés al sistema de salut de totes
aquelles persones que ho necessiten,
sigui per motius COVID o per altres
causes ”

També s’ha informat que a partir de juliol
o agost està previst que s’incorporin al
servei de les diferents regions metropo-
litanes els 750 mossos d’esquadra que
ara mateix estan a l’Escola de Policia de
Catalunya.

El Consell d’alcaldies ha debatut sobre
aspectes com l’obertura dels CAPs, els
centres de dia, les zones infantils –on
la ciutadania ha de prendre les mesures
preventives quan els seus fills i filles hi
vagin- aforament de piscines i altres
espais més petits, mercats, festes
majors, transport públic i esports.

E
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L’Ajuntament de Caldes de Montbui
ha contactat amb els centres

educatius de la població per conèixer
els casos d’infants i joves en situació
de vulnerabilitat que no tenen material
escolar bàsic (llibretes, bolígrafs,
folis,etc) per poder realitzar les taques
escolars que se’ls demanen.

Un cop rebuda la informació dels cen-
tres escolars, l’ajuntament els hi ha fet
arribar un total de 41 lots de material
escolar. S’han lliurat de tres tipus de lots:
un per educació infantil-cicle inicial, un
per primària (cicle mitjà i superior) i un
per ESO. L’import és d’uns 20 euros
aproximat per lot.

La Papereria Calvo-Boluda ha col·la-
borat fent un descompte i fent la
distribució dels lots a les diferents
escoles.

Lots de material escolar per a famílies
en situació de vulnerabilitat

esprés de diverses setmanes
intenses de campanya de recapte

de brics de llet i conserves de peix,
aquesta campanya finalitzarà el proper
17 de juliol.
Per ara porten recaptats prop de 250 kg
d'aliments, que en gran part ja han estat
entregats a la Creu Roja de Caldes per
la seva gestió, però se'n necessiten
més.
Cal recordar que aquest any, la gestió
d'un gran recapte a causa de les
mesures de prevenció implementades
és molt complicat, i per això, s'ha decidit
perllongar unes setmanes més aquest
recapte.
Així doncs, els de la Flama Taronja del
Centre Democràtic animen a la població
de Caldes a continuar amb el bon
veïnatge i la companyonia enfront de
qui ho necessita, tot esperant arrodonir
la xifra recollida fins ara.
D'altra banda, i en aquest retorn a la
nova normalitat, els de Rugby & Touch

El recapte del Rugby & Touch Caldes del
Centre Democràtic finalitzarà el 17 de juliol

han reprès la seva activitat esportiva
prenent totes i cadascuna de les
mesures recomanades i en estreta
col·laboració amb la regidoria d'Esports
de Caldes.

Per últim, els organitzadors del recapte
no descarten que, entrats al setembre,
calgui tornar a treballar en noves
accions per ajudar a pal·liar els efectes
d'aquesta crisi econòmica que ha
ocasionat el virus Covid-19.
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Es presenta el nou Servei d’Atenció
Integral LGTBIQ+

Espai Jove El Toc acull des d'aquest
divendres el SAI LGTBIQ+, un

servei d'atenció integral de qualitat i de
proximitat adreçades a persones
LGTBIQ+ , a les seves famílies, amigues
i professionals.
El nou servei, que oferirà la persona
responsable de la XARXA SAI LGTBIQ
+ i responsable del TOC amb cita prèvia,
s'ha presentat aquest divendres 26 de
juny en un acte al mateix Espai Jove El
Toc en el qual hi han participat Isidre
Pineda i Moncusí, alcalde de Caldes de
Montbui; Àngeles Llive Cruz, regidora
d'Igualtat, Feminisme i Polítiques
LGTBIQ+; Laia Cuscó Pallarès, regidora
de Joventut; Mireia Mata i Solsona,
directora general d'Igualtat del Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies;
Lluïsa Jiménez Gusi, responsable de
l'Àrea per a la Igualtat de tracte i no-
discriminació de persones LGBTI i
Carme Ortega Jiménez, personal a
càrrec del SAI.
La Xarxa Catalana SAI està impulsada
pel Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies que, al costat del món
local, desenvolupa serveis de
proximitat que garanteixin i defensin els
drets de les persones LGTBIQ+ arreu del
territori.
El SAI LGTBIQ+ és una prestació d'un
servei per sensibilitzar i informar a
persones i entitats, per tal de mostrar la
diversitat d'orientació sexual i d'identitat
de gènere i prevenir LGBTifòbia. Aquest
recurs es posa en funcionament per
donar resposta a aquestes situacions
de discriminació, i també, a qualsevol
necessitat d'acompanyament, suport o
informació que tingui la ciutadania amb
relació a la diversitat sexual i de gènere,
i consolidar-se com un referent local
LGBTI.

El SAI LGTBIQ+ de Caldes
Amb aquest nou servei l'Ajuntament
aposta per atendre tota mena de
demandes i necessitats i, alhora, pretén
sensibilitzar la ciutadania sobre la realitat
LGTBIQ+
El Servei d'Atenció Integral LGTBIQ+ de
Caldes de Montbui està situat a l'Espai
el TOC (c/ Font i Boet, 4 i disposa dels

telèfons 93 865 46 55 / 674 32 35 78 i de
l'adreça de correu electrònic
sai@caldesdemontbui.cat on les
persones interessades es poden
adreçar per demanar més informació i/
o cita prèvia. Tots els serveis són
gratuïts.

En concret, el SAI LGBTIQ+ de Caldes
ofereix:
€ Informació i assessorament sobre les
diversitats sexuals i de gènere (identitat
de gènere, expressió de gènere,
orientació sexual, etc.), del col·lectiu
LGTBIQ+
€ Acompanyament a persones
LGTBIQ+ en processos personals
d'identitat de gènere, orientació sexual
i/o expressió de gènere així com a

L’ professionals, familiars i amistats de
persones LGTBIQ+
€ Acompanyament i atenció de proximitat
a persones LGTBIQ+ que pateixin o
estiguin en risc de patir qualsevol forma
de discriminació i/o violència
LGTBIQ+fòbica

€ Tramitació del canvi de nom a la Targeta
Sanitària amb el nom sentit i certificat
«Faig constar» a les persones majors i
menors d'edat.
Amb l'obertura d'aquest SAI LGTBIQ+
l'Ajuntament de Caldes de Montbui
s'uneix a la xarxa de Serveis d'Atenció
Integral LGTBI+ de Catalunya (SAI) i
aposta per una ciutat lliure d'estereotips i
LGTBIQ+Ifòbia.
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CRISTALLERIES CALDES, S.A.
FUSTERIA PVC I ALUMINI

* Mampares bany * Vidres * Llunes * Vidrieres artístiques

c/ Sant Ramon, 63 - Tel. 93 865 13 55 - Caldes de Montbui
 - Tot tipus de Mallorquines en alumini i Mosquiteres -

es del 21 de maig les mascaretes
són obligatòries per als majors de

sis anys sempre que no es pugui
guardar la distància de seguretat i si
s'utilitza el transport públic. Molts són
els dubtes que ocasiona aquest tema, i
més encara, en les persones amb
malalties respiratòries.

En el cas dels pacients respiratoris
crònics, la Societat Espanyola de
Pneumologia i Cirurgia Toràcica,
aconsella que utilitzin mascaretes tipus
FFP2 sense vàlvula d'exhalació. No
obstant això, el Ministeri de Sanitat, no
obliga al seu ús si es pateixen dificultats
respiratòries.

Hem de saber que respirar amb la
mascareta no provoca hipòxia
(deficiència d'oxigen en la sang,
cèl·lules i teixits de l'organisme) ni que
s'acumuli diòxid de carboni i ens
intoxiqui. La sensació d'ofec es deu a
l'angoixa i nerviosisme que provoca en
algunes persones portar-la posada.

Els nervis fan que respirem més
superficialment i ràpid, pel que el balanç
entre oxigen i diòxid de carboni del
nostre cos es desestabilitza i dona lloc

La mascareta i els problemes respiratoris

a la sensació d'ofec. La falta de costum,
l'ús durant moltes hores seguides,
reutilitzar-les quan no es pot o emprar
mascaretes o filtres no homologats

també són la causa d'aquesta sensació.
Per evitar -ho es recomana descansar
uns minuts sense mascareta i fer
exercicis de relaxació.

organització de la Fira del Tomàquet
–Consell Comarcal, Llavors Orien-

tals i Ajuntament de Santa Eulàlia de
Ronçana- ha decidit posposar la
celebració de l’onzena edició per al mes
de setembre.

Des de l’esclat de la crisi sanitària
s’estava treballant en mantenir la Fira el
mes de juliol amb un nou format i s’havia
convidat als productors de les varietats
antigues de tomàquet del Vallès Oriental
a vendre el seu producte.
Tanmateix, les darreres setmanes els
productors han comunicat que el fong
del míldiu ha afectat la majoria de
tomaqueres que tenien plantades, fet

L’

La Fira del tomàquet del Vallès Oriental
s’ajorna per al setembre

que complica la producció dels
tomàquets.
Davant d’aquesta problemàtica i el fet
que eren pocs els productors que
podien participar a la Fira s’ha decidit
posposar-la per al mes de setembre, a
l’espera que les noves tomaqueres
tinguin el seu fruit.

La Fira del Tomàquet del Vallès Oriental
és una de les fires de referència a
Catalunya en el sector dels productes
de proximitat. La Fira sempre se celebra
al Centre Cívic La Fàbrica, de Santa
Eulàlia de Ronçana i, a banda de la
venda de productes, se celebren tastos,
visites guiades, tallers i showcookings. JDB

D
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Anem al Casino

l dissabte 27 de juny es va obrir al
públic la piscina municipal exterior

de Les Cremades.
L’entitat concessionària del servei
controla l’accés, l’aforament i també ha
establert una sèrie de mesures de
seguretat, com ara donar la possibilitat
de gestionar reserves telemàtiques als
socis/sòcies a través de la web del club:
(www.cncaldes.cat).

Consulteu amb el Club Natació Caldes
la normativa d’ús, mesures de seguretat,
etc i la guia per a l’obertura de les
instal·lacions al CEM Les Cremades.

Reobertura de la piscina municipal exterior
de Les Cremades
E

AJUNTAMENT

L’ Institut Català de les Dones (ICD) ha
iniciat aquest mes 14 grups de

treball d’un programa de suport que té
lloc a tot el territori amb l’objectiu de
reforçar la pràctica de les prop de 200
professionals que atenen dones en
situació de violència masclista des dels
102 serveis d’informació i atenció a les
dones (SIAD) municipals o comarcals.
Aquestes tècniques acompanyen
dones que s’enfronten a situacions
complicades i aquestes situacions son
cada cop més complexes a causa de la
crisi de la COVID19.

Les 14 edicions del programa APROP
que ha començat aquest mes de juny i
finalitzen al desembre incorporen
tècniques de coaching grupal, faciliten
eines per a l’autocura de les
professionals i aborden els processos
des de la perspectiva de garantir el
protagonisme de les dones en el seu
procés de recuperació. Cada edició
suposa la sistematització dels
processos, els conflictes, les dificultats
i els aprenentatges generats en un Pla
d’aplicació per així obtenir impacte de
millora en el propi context professional.

Es reforça el treball de
200 professionals que
atenen dones víctimes
de violència masclista
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El sentido de nuestra vida
uchos de nosotros nos pregunta-
mos por el verdadero sentido de

nuestra vida en la tierra. Como he
comentado en alguno de mis escritos,
soy creyente y pienso que este hecho
ha sido y sigue siendo de vital impor-
tancia en mi vida personal.
Soy de las personas que de vez en
cuando suelo hacer un pacto en mi
tiempo, y reflexionar sobre el proceso
humano, y saber que no nos afecta a
todos igual. Normalmente durante dicho
proceso sólo recordamos las etapas de
negatividad de la vida que tanto nos
hieren y nos hacen sufrir.
Sin embargo, también deberíamos
pensar en las épocas positivas y que
también vivimos desde el momento en
el cual somos conscientes de nuestra
vida, vemos como a nuestro alrededor

M familiares y conocidos van
envejeciendo y falleciendo de forma
natural o accidentada y un error que
todos cometemos es pensar que este
hecho de envejecer y enfermar y morir
no nos ha de pasar a nosotros. Y en
este hecho nos equivocamos. Según
leemos en libros sobre el proceso
humano son muchos los escritores que
en sus diferentes opiniones nos
pueden dar respuestas. Más o menos
conscientes a nuestras preguntas y que
en  determinados momento de nuestras
vidas todos nos hacemos sobre el
sentido de nuestra vida, respetando la
opinión de estos maravillosos escrito-
res, pienso que incluyendo nuestro
propio nacimiento nada ocurre por
casualidad en el nacimiento y proceso
de cada ser humano, está programado

con antelación. Según mi opinión
nacemos con unos instintos naturales
buenos y no tan buenos y dependerá
de cada uno de nosotros a adaptarnos
a dichos instintos naturales en este
punto creo que es fundamental los
valores y educación que recibiremos de
nuestros padres, en mi caso personal
tuve los padres más maravillosos del
mundo, pues a pesar de los muchos
años transcurridos desde sus
fallecimientos, siguen dentro de mi
corazón, cómo el primer día en el cual
tuve idea de mi propia vida, pues hoy
por hoy y siendo una persona mayor,
sigue en mi vida como punto de
referencia y por todo lo que soy gracias
a Dios.

Elvira Zafra

a hem arribat al final de l'estat d'alarma.
Continuem tenint algunes obligacions. Totes elles

importants.
S'uneix el final de l'estat d'alarma amb l'inici de l'estiu. Un
moment que podria semblar-se a l'efervescència d'unir, com
molts ja haureu vist, un caramel en concret amb un refresc
de cola.
Ho dic així per no dir marques però si ho busqueu en internet
veureu com d'espectacular és el tema.

L'alegria que comporta sempre l'arribada de l'estiu al costat
de la fi de l'estat d'alarma pot arribar a ser exagerada.
Per això no hem d'oblidar les precaucions que hem de
continuar prenent.

És el moment d'aprofitar tota aquesta energia i dirigir-la a
camins que et facin sentir feliç, camins que t'agradin i en els
quals et sentis còmode.
Pot ser que algú ho trobi una cosa repetitiva. Sé que en
molts llocs es parla de crisis i no dic que no sigui cert. Dic
que les persones al carrer tenen ganes de continuar
treballant, de tornar a la normalitat.
A excepció evidentment d'aquelles persones que han hagut
de sofrir les pitjors conseqüències d'aquesta pandèmia, la
resta té ganes de convertir aquest excés d'energia en una
cosa positiva.
Per això estic convençut que és el moment de no veure el
got ni mig ple ni mig buit.
El got està a la meitat i podem tornar a omplir-lo.

Joan Juncosa

Fi de l'Alarma
n Centre d'Incubació i Condicionament serveix
d'introducció a la societat que planteja Huxley en la

novel·la "Un món feliç", escrita l'any 1932, que dóna una
visió futurista d'una societat deshumanitzada, controlada per
la genètica i la clonació.

Suposa un avís d'alerta sobre el desplegament de l'estat
comunista totalitari de Xina, exportador de l'actual pandèmia
i el seu possible tractament, mitjançant una vacuna genètica,
que genera més que dubtes raonables. Es plantegen molts
dels temes que avui dia tenen plena vigència, al constatar
l'actual camí xinès d'una cultura superior capaç de dominar
al món.

Una societat civilitzada, on tot està totalment controlat. Els
éssers humans es divideixen en cinc categories i són
fabricats en sèrie segons el lloc que tindran dins d'aquest
món. Un Estat Mundial autoritari on preval la manca de llibertat,
sentiments, família, vida personal comunitària, cultura

Tots els individus són feliços, no tenen altra opció, han estat
programats per ser-ho, des d'abans de néixer. A més se'ls
faciliten grams de droga, que consumeixen diàriament per
sentir-se feliços. En teoria és una societat utòpica i ideal. Si
algun individu pateix d'un "defecte de fàbrica", que no
compleix, el control de qualitat, que li pertoca, és destruït.

Ara és hora d'estar alerta, per preservar la nostra llibertat i vida
comunitària, encara que això suposi no comprar productes
barats xinesos. Podríem recuperar el comerç local i la
relocalització de la nostra indústria, per superar l'alta taxa d'atur
amb una vida local 24 hores, incloent-hi el treball.

Josep Aracil i Xarrié

Un món feliç
J U
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
26/06/2020
Núm. Oferta
297235 ARQUITECTE DELINEANT

(junior)
297081 TÈCNIC/A COMERCIAL

(sector paletització)
296623 COSIDORA (màquina industrial)
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.

Convocatòria de
subvencions 2020
per a entitats locals
Les entitats locals poden presentar les
sol·licituds per a la concessió de
subvencions per l’any 2020 en l’àmbit
cultural, esportiu, juvenil, educatiu i de
participació ciutadana. Termini de
presentació: fins al 27 de juliol. Trobareu
els formularis, la convo-catòria i les bases
específiques per a la concessió a l’enllaç
següent del web municipal:
http://www.caldesdemontbui.cat/serveis-i-
tramits/tramits/subvencions-i-ajuts-a-
entitats-locals-.html
La realitat associativa també s’ha vist
afectada per la COVID 19, si teniu dubtes
sobre com enfocar aquest any la sol·licitud
de subvenció poseu-vos en contacte amb
el vostre tècnic de referència o amb el
Punt de voluntariat i entitats
participacio@caldesdemontbui.cat 
Tel. 93 862 70 24.

Curs de premonitors/es
i voluntariat en el lleure
2020
El Punt de Voluntariat amb col·laboració
amb El Toc, organitza el curs de
premonitors/es i voluntariat en el lleure,
que es farà del 6 al 10 de juliol, de 16 a 20
h a l’Espai Jove El Toc. Preu: 10 euros.
Inscripcion obertes a partir del 25 de juny
fins que s’acabin les places, a l’Espai Jove
El Toc (cal demanar cita prèvia).
Més informació:938654655 i 674 32 35 78.
Podeu tramitar la inscripció en línia:
https://ja.cat/Y4RoL

El diumenge 13
de setembre serà dia
d’obertura comercial
a Caldes
El diumenge 13 de setembre de 2020 s’ha
designat com a festiu addicional d’obertura
comercial autoritzada a Caldes de Montbui
en substitució del 15 de març afectat per
l’estat d’alarma.

Les joves posen sobre
la taula les primeres
idees sobre el projecte
d’habitatge públic jove
calderí
El passat 16 de juny es va celebrar la 1a
sessió de debat del procés participatiu
d’habitatge jove amb la participació d’una
vintena de persones, de manera virtual amb
el suport gràfic de foto-plànols i imatges
del solar. El 30 de juny, de 17.30 h a 10.30
h, a Les Cases dels Mestres es farà la 2a
sessió per al co-disseny participatiu.
Inscripcions a través del formulari que
trobareu en aquest enllaç:
h t tps : / /docs .goog le .com/ forms/d /e /
1FAIpQLScAySlD7zpEEB4qAZ62UIKovtMW
SuuQGgwZfHX6w8S3THwm8g/viewform

Consells de seguretat:
campanya preventiva
VETUS. Gent Gran segura
La Policia de la Generalitat Mossos
d’Esquadra té previst realitzar un dispositiu
per evitar robatoris i demana a les
persones grans que tinguin la màxima
precaució a casa i al carrer, quan retirin
els diners del banc tant dels caixers com
de les mateixes oficines. Consulteu els
consells de seguretat als canals habituals
d’informació de l’Ajuntament i per qualsevol
emergència truqueu al 112.

L’Oficina de Català reprèn
l’atenció presencial
al públic amb cita prèvia
L’Oficina de Català de Caldes de Montbui
us pot atendre per correu electrònic a
caldes@cpnl.cat; per telèfon de 10 h a 13h
al 93 862 70 24 i ara també presencialment
amb cita prèvia.
Podeu demanar-la per telèfon, per correu
electrònic o mitjançant la bústia de
contacte de la pàgina web https://
www.cpnl.cat/xarxa/cnlvallesoriental

El Museu Thermalia torna
als seus horaris habituals
Amb motiu de la finalització de l’estat
d’alarma i l’inici de l’etapa de la represa al
territori català, molts equipaments
municipals tornen a reprendre la seva
activitat i els seus horaris habituals.
És el cas del Museu Thermalia que a partir
del 23 de juny obre les portes en el seus
horaris habituals: de dimarts a dissabtes
d’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h i els diumenges
i festius d’11 h a 14 h.

Properes formacions:
Tallers per trobar feina
-en línia
Jo ho puc aconseguir. Coaching
ocupacional
Vols aprofundir més i conèixer les
competències clau dels perfils
ocupacionals de Caldes? Millora els teus
recursos personals per afrontar la recerca
de feina amb motivació, i reforça les teves
potencialitats.

Dates: Del 6 al 9 de juliol de 2020  Horari: De
9:30 a 12:30 h Durada: 12 hores
Fes la teva inscripció per correu electrònic:
pfo@caldesdemontbui.cat
Places limitades – es confirmarà per ordre
d’inscripció.

www.caldesdemontbui.cat
 facebook.com/ajuntamentcaldesdemontbui
 @AjCaldesMontbui
 ajcaldesdemontbui
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ODONTOLOGIA INTEGRAL
Centre d’odontologia avançada

Dr. C. SURRIBAS
METGE PSIQUIATRE

HORES CONVINGUDES

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

www.psiquiatriacaldesdemontbui.com
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CLINICA DENTAL
Enric Vidal i Regard

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

ODONTOLOGIA GENERAL - CIRURGIA
ESTÈTICA DENTAL - IMPLANTOLOGIA

1a VISITA GRATUÏTA

Tarruell
c/ Sant Ramon, 7 – Tel.93 865 09 97
R.T.Maynou
Av. Pi i Margall, 36 – Tel 93 865 41 46
La Font del Lleó
c/ Forn, 5-7 – Tel. 93 865 00 97
Ruano
c/ Sabadell, 45 – Tel. 93 865 05 66
Huber
c/ Folch i Torres, 4 – Tel. 93 865 26 45
La Rotonda
Pl. Lluís Companys, 4
Tel. 93 865 58 98
Neus
c/ Santa Teresa, 8 – Tel. 93 862 21 93
L’Ametller
Av. Pi i Margall, 183
Tel. 93 865 49 96

Farmàcies de guàrdia a la nit:
(de 22h a 00.30h) trucar a la Policia
Local (93 865 41 41).
A partir de les 00.30h:
Farmàcia Viñamata de Granollers,
c/ Museu, 20.

Com afecta el coronavirus a les persones grans?
Les persones grans tenen més risc que se'ls compliqui la infecció per coronavirus
SARS-CoV-2 pel procés natural propi d'envelliment i, en molts casos, la presència
de malalties cròniques.

Si soc una persona gran, he de prendre alguna mesura de prevenció addicional?
A banda de les mesures de prevenció generals, convé que eviteu sortir de casa,
fins i tot en les situacions permeses.
Si viviu sol/a, demaneu algú de confiança que us compri les coses que necessiteu
(menjar, medicació, etc.) i que us les porti a casa i les deixi al replà.
Si una persona que viu a casa amb vosaltres surt, demaneu-li que:
. Intenti utilitzar sempre les mateixes sabates i que les deixi a l’entrada de la casa.
. Es renti molt bé les mans després de tornar a casa.
. Si va a comprar, que segueixi les recomanacions per fer una compra segura.

Fins fa poc sortia cada dia a caminar perquè el metge m'ho va recomanar... Si no
surto al carrer, no podré fer-ho.
Mantenir-se actiu sense sortir de casa és possible!
. Camineu pel passadís i les habitacions diverses vegades cada dia.
. Durant el dia, aixequeu-vos de la cadira cada hora i moveu-vos un parell de minuts.
. Quan mireu la televisió, aixequeu-vos per canviar el canal en lloc de fer-ho amb
el comandament. També podeu fer estiraments i/o exercicis flexionant els turmells
i els genolls.
. Feu una taula d’exercicis físics diaris senzills per realitzar a casa una vegada al dia.

La meva mare té demència i des que està confinada està irritable. Què puc fer per
ajudar-la?
Les persones grans, especialment les que presenten deteriorament cognitiu o
demència, poden estar més ansioses, irritables, estressades, agitades,
desorientades o absents quan estan confinades. En aquestes situacions, és
fonamental mostrar suport continuat, transmetre calma i tenir paciència:
. Intenteu que la persona estigui ben informada del que passa i entengui el motiu
del no poder sortir de casa i de l'absència de visites.
. Compartiu fets senzills sobre el que està passant i doneu informació clara sobre
com reduir el risc de contagiar-se amb paraules que puguin comprendre. Ajudeu-
la a posar en pràctica totes les mesures de prevenció recomanades.
. Repetiu la informació sempre que sigui necessari. Comuniqueu les instruccions
de manera clara, concisa, respectuosa i pacient.
. Faciliteu-li el contacte virtual freqüent amb la família i els amics i amigues.
. Busqueu coses que la il·lusionin. Parleu amb ella dels temes que li preocupen,
però especialment, també d’altres temes que la distreguin. CATSALUT

Coronavirus i gent gran
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- psicologia
infantil, juvenil
i adults
- psicopedagogia

Vanessa Olmos Oliván - psicòloga (col. 13.086)
c/ Aparici, 7 -  Tel. 93 865 57 37 -  685 806 557

Caldes de Montbui  -  vanessa@saucpsicologia.com

www.saucpsicologia.com

MARINA GUTIÉRREZ
PSICÒLOGA - LOGOPEDA

col·legiada núm. 3737
NENS - ADOLESCENTS - ADULTS

C/ Salvador Codina, 19 - Tel. 93 865 28 15
Caldes de Montbui  (hores convingudes)
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Pediatra Puericultora
Vacunes

Homeopatia pediàtrica

Dra.  Mª Justina López Pérez

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

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

Estètica dental. Ortodòncia
Odontologia general. Implantologia

n els últims anys ha crescut la compra dels productes ecològics, degut sobretot
al canvi de mentalitat de la societat, més preocupada per la salut i el medi

ambient. Us donem 7 bones raons per a consumir-los.

Són saludables: tenen més nutrients per l'ús de fertilitzants naturals, amb més
presència de vitamines, minerals i antioxidants.
No contenen pesticides: els quals deixen restes de residus tòxics perjudicials per
a la nostra salut en els aliments.
Sense antibiòtics: la legislació sobre productes ecològics impedeix l'ús
d'antibiòtics en el tractament d’animals, evitant conseqüències negatives en el
consumidor.

Sostenibles amb el medi ambient: l'agricultura
ecològica fertilitza la terra i redueix la contami-
nació de l'aigua i aire.
Més qualitat: les empreses oficials de control
garanteixen que tots els processos compleixin
amb els estàndards de qualitat, que són més
nombrosos i més exigents que en altres
productes alimentaris.

Són respectuosos amb els animals: la ramaderia ecològica els permet viure en
condicions de major llibertat perquè tinguin un desenvolupament normal i
gaudeixin de millor salut.
Més sabor. Els productes ecològics conserven el seu sabor pel fet que s'han
respectat els cicles de creixement que la planta necessita per a completar la seva
maduresa, aportant al producte qualitat en nutrients i sabor. AMIC

Raons per a consumir
productes ecològics

rendre oli d'oliva verge en cru, i en dejú, aporta moltíssims beneficis testats
per diferents estudis científics.

Això sí, cal prendre-ho cada dia, en una quantitat aproximada de quatre cullerades
soperes al dia.

Entre les seves propietats, trobem:
- Poder antiinflamatori. Redueix l'acidesa gàstrica i forma una pel·lícula capaç de
millorar l'absorció de nutrients necessaris per a l'organisme.
- Contribueix a la pèrdua de pes. Malgrat compondre's d'un 100% de greix i en
contra del que pugui pensar-se, prendre-ho en cru i sempre que sigui d'oliva
verge i del primer premsatge, ajuda a reduir el pes a llarg termini i tot això a causa
d'una substància denominada oleiletanolamida que posseeix un efecte saciant i
que se sintetitza en l'intestí. Això sí, si se segueix una dieta aprimadora, no excedir
de dues cullerades al dia, però mai eliminar-lo per complet.
- Millora el control de la glucosa, per la qual cosa disminueix el risc de patir
diabetis.
- Disminueix el risc de sofrir càncer de mama, alzheimer i fractures òssies.
- Millora el restrenyiment pel seu lleuger efecte laxant pres en dejú.
- Té poder antioxidant.
- Redueix el colesterol dolent i augmenta el bo (HDL)
- Regula la tensió arterial.
Per totes aquestes propietats, l'oli d'oliva verge extra és un aliment molt saludable
i recomanable a qualsevol edat. EVA REMOLINA

P

Els beneficis de l'oli d'oliva
verge
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Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

Pastís cremós de formatge
Ingredients:
6 ous
190 g de sucre
70 g de formatge blau de fulles
550 g de formatge crema (tipus
Philadelphia)
40 g de formatge parmesà ratllat
380 ml de nata líquida (per cuinar)
180 g de galetes salades
½ cullerada de sucre
100 g de mantega

Preparació:
Comencem triturant les galetes amb un
robot de cuina i barrejant-les amb la
mantega fosa fins aconseguir una pasta
manejable. Folrem un motlle de
cremallera amb paper d'enfornar i

repartim per sobre la massa, prement bé.
La portem a congelador com a mínim
30 minuts.

Escalfem el forn a 200ºC i mentre
preparem el farciment. Per a això, batem
els ous amb el sucre, els formatges i la
nata fins que no quedi cap mena de
grumoll.

Podem fer servir la batedora de mà
(túrmix) i d'aquesta manera serà més
fàcil que no quedin grumolls.

Aboquem aquesta barreja sobre la base
de galetes i posem al forn durant 15
minuts. Passat aquest temps, baixem la
temperatura del forn a 180ºC i posem al
forn uns 12 minuts més. 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.
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Accés lliure
Novembre del 2009 : La seguretat de la Casa Blanca va ser sorprenent burlada
quan una parella va ingressar descaradament en una recepció d’estat... i fins
i tot es va apropar al president dels Estats Units per a fotografiar-se a poca
distància d’ell.
En el nostre viure diari, sovint d’alguna manera se’ns restringeix l’accés a
algun lloc.
Els cartells ens adverteixen: EXCLUSIU PER A EMPLEATS; NO ENTRAR;
PROHIBIT PASSAR; NOMÉS VEHÍCLES AUTORITZATS, etc.. A ningú li agrada
que li diguin que no és benvingut, però la veritat és que sempre hi haurà llocs
on ens prohibiran accedir.
Quan confiem la nostra vida a Jesucrist, acceptant-lo com el nostre Salvador
personal, Déu el Pare ens permet accedir immediata i lliurement a Ell perquè
Crist ha obert el camí per a tots els qui el reben; ens permet gaudir amb Ell
d’una relació il·limitada. Jesús va dir:”Veniu a Mi tots els qui esteu abatuts i
afeixugats” (Mateu 11:28) “El qui ve a Mi no el trauré a fora” (Joan 6:37) Mai ens
trobarem amb el cartell de “PROHIBIT PASSAR”; la porta està sempre oberta.

 Que tinguis un feliç dia!

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

NET BULLON Empresa de neteja

L’Oficina de Català
reprèn l’atenció
presencial al públic
amb cita prèvia

L a Biblioteca Municipal de Caldes de
Montbui amplia els horaris i serveis

amb cita prèvia a l’espera de la
publicació per part de la Generalitat de
Catalunya del pla sectorial de
biblioteques.

Els nous horaris són: dilluns, dimarts,
dijous i divendres de 15.30 h a 20.30 h i
els dimecres de 10 h a 13.30 h.

Els nous serveis que s’ofereixen, amb
cita prèvia són:
. Accés a ordinadors d’internet i +
S’habilitarà 2 punts d’accés als
ordinadors d’internet i+ de la Sala
d’Adults. Els/les usuaris/àries hauran de
seguir les mesures de seguretat
especificades. Les persones interessa-
des en gaudir d’aquest servei cal que
demanin cita prèvia, a través del
formulari que trobaran al web de la
Biblioteca o trucant al T. 93 862 67 56.
Els ordinadors d’internet i+ de la Sala
Infantil i la pròpia sala estaran tancats al
públic.

. Sales d’estudi
S’habilitaran 13 punts d’estudi al vestíbul
i 16 punts d’estudi a la Sala d’Adults. Les
persones interessades en gaudir
d’aquest servei cal que demanin cita
prèvia, a través del formulari que
trobaran al web de la Biblioteca, per
correu electrònic a b.caldesm@diba.cat
o trucant al T. 93 862 67 56. S’estableixen
dos tipus de reserva: una reserva de 2
hores i mitja per estudiar i una reserva
per les 5 hores de la tarda. Els/les
usuaris/àries hauran de seguir les
mesures de seguretat especificades.

. Retorn de documentació
Des del dimarts 2 de juny, la bústia de
retorn està oberta les 14 hores del dia
per tal que les persones usuàries puguin
fer la devolució de documents.

. Servei de préstec
Els/les usuaris/àries hauran de seguir
les mesures de seguretat especificades.

.  Informació bibliogràfica.




