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l Museu Thermalia proposa una
sèrie d’activitats per fer durant el mes

de juliol i el mes d’agost.

Es reactiven les microvisites turístiques
que es faran els dimarts i els dijous a
les 19 hores. Es podrà visitar el Pont
Romànic, les Llambordes, la Bretxa,
Can Rius, Manolo i Picasso, les Termes
Romanes, el Molí de l’Esclop, la muralla
i la natatio. La durada de les visites és
de 30 minuts i cal arribar 10 minuts
abans de l’inici de la visita al Museu
Thermalia. Les persones que completin
6 microvisites rebran un lot de productes
típics locals.

El museu també organitza uns tallers
familiars de Gyotaku que es faran els
divendres, a les 18 hores, davant de
Thermalia i que estan vinculats a

Thermalia proposa unes visites i tallers
familiars pel juliol i agost

l’exposició temporal “De París a Nova
York, gravats de la col·lecció Gelonch”.
El màxim de persones permeses per les
dues activitats és de 10 per poder

E mantenir la distància de seguretat. Les
visites i els tallers es fan en espais
segurs i saludables i recordeu que l’ús
de la mascareta és obligatori.
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OAC 360º, el nou servei d'acompanyament
per a la tramitació electrònica

OAC360º és el nou servei d'assis-
tència ciutadana que s'activa

aquest juliol i que té per objectiu oferir
un acompanyament personalitzat en la
tramitació electrònica.

OAC360º configura una atenció de 12
hores diàries, de 8 a 20 h de dilluns a
divendres, per resoldre dubtes i
incidències que la ciutadania pugui tenir
quan ha de fer gestions o tramitacions
telemàtiques des de la plataforma de
tramitació electrònica de Caldes de
Montbui:
https://seu.caldesdemontbui.cat.

El servei tècnic donarà suport en casos
com, per exemple, instal·lar un certificat
digital, iniciar un tràmit en línia, sol·licitar
una subvenció o resoldre incidències
en la tramitació electrònica (problemes
de navegació, ús de certificats electrò-
nics, digitalització i adjunt de fitxers
electrònics, entre altres).

Aquesta iniciativa, a més de respondre
a la voluntat municipal de facilitar les
noves formes de relació telemàtica entre
ciutadania i administració, minimitza la
incertesa derivada dels canvis en
l'atenció ciutadana motivats per la
Covid-19. Veïns i veïnes i entitats locals
tindran sempre un acompanyament
tècnic per tramitar i relacionar-se amb el
seu ajuntament, sigui quin sigui el
context sanitari.

La presentació d'aquest servei ha anat
a càrrec de l'alcalde Isidre Pineda, el
regidor d'Administració Oberta, David
Través, i la cap de l'OAC, Montse
Campos.

L'alcalde Isidre Pineda ha recordat que
durant els darrers mesos de crisi
sanitària, l'Ajuntament ha hagut de fer
un esforç enorme en la gestió telemà-
tica. Tot i que encara es poden fer tràmits
presencials, s'està fent una aposta
enorme perquè la ciutadania pugui fer
totes les gestions necessàries des de
casa.

En David Través, regidor d'Adminis-
tració Oberta, ha explicat que l’OAC 360º
és un acompanyament al ciutadà. Es
posa a disposició un nou telèfon
d'ajuda per a totes les persones que no
estan acostumades a les gestions
telemàtiques. Això permetrà que
l'atenció, tant si és personal com
telefònica, sigui personalitzada.

Montse Campos, cap de l'OAC, ha
comentat que una de les coses més
importants que han notat és que ara
poden atendre al ciutadà sense haver
d'interrompre´l per què hi ha alguna
trucada telefònica.

Aquest servei coincideix amb la
imminent aprovació de les subvencions
extraordinàries Covid-19, adreçades a

activitats econòmiques calderines i per
les que es preveu que aquest servei serà
essencial. Les subvencions es podran
tramitar de l'1 al 15 de setembre i
comptaran amb el suport de l'OAC360º

Com accedir al servei OAC360º:
www.caldesdemontbui.cat/oac360
Telèfon 93 865 14 40. De dilluns a

divendres, de 8 a 20 h (excepte festius).
Assistència immediata durant la
tramitació amb opció a una possible
connexió remota a l'equip en qüestió,
sempre que sigui necessària per a la
resolució satisfactòria de la incidència.
o a c 3 6 0 @ c a l d e s d e m o n t b u i . c a t .
Adreçant la consulta per correu
electrònic, que serà resposta per un
tècnic del servei.

JDB
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a crisi originada a partir del
confinament arrel de la pandèmia de

la Covid-19 ha deixat una petjada sense
precedents en l’activitat econòmica del
Vallès Oriental. A 30 de juny de 2020 la
població ocupada de la demarcació és
un -3,8% inferior a un any enrere, els
llocs de treball un -4%, i els aturats
registrats augmenten un 30,3%, en total,
26.695 aturats registrats.
Aquesta és una de les principals
conclusions de l’Informe territorial de la
demarcació de Barcelona, una
publicació elaborada per la Diputació
de Barcelona i la Cambra de Barcelona
que fa balanç de l’evolució econòmica
de la demarcació. I que enguany, en la
seva divuitena edició, arran de la greu
crisi sanitària, econòmica i social
provocada per la Covid-19 ha
condicionat el contingut de l’informe,
retallant una part de la seva estructura
sobre l’any 2019, i ampliant informació
referent a l’any 2020. A més, aquest
monogràfic especial també inclou un
recull estadístic per als 311 municipis
de la demarcació amb l’evolució fins al
juny de les principals variables socio-
econòmiques analitzades (assalariats,
autònoms, aturats registrats, ERTOs i
beneficiaris prestacions).

Una crisi distòpica i asimètrica
Tal com apunta l’estudi, aquesta crisi no
se sembla a les anteriors que s’han
produït a la província de Barcelona ni
arreu, ni en les seves arrels ni en l’anàlisi
de les seves conseqüències, amb
incerteses i nous instruments utilitzats
per apaivagar-la. La crisi originada a
partir del confinament arrel de la
pandèmia de la Covid-19 ha deixat una
petjada sense precedents en l’activitat
econòmica. Segons estimacions de la
Cambra de Comerç de Barcelona, el PIB
del segon trimestre a Catalunya s’ha
reduït un 16,3% respecte a l’anterior.
Tanmateix, a mesura que avançaven les
fases de desescalada del confinament
fins a la nova normalitat, la contracció
econòmica s’ha anat atenuant de forma
intensa.

La població aturada del Vallès Oriental
s’incrementa un 30% respecte fa un any

A la província de Barcelona, les
empreses s’han reduït un 8,8% respecte
al 29 de febrer i se situen en 170.825, la
xifra més baixa des del primer trimestre
del 2013. No obstant això, a finals de
juny es comença a crear ocupació
respecte al mes anterior, però en relació

amb un any enrere la disminució és de
107.232 persones, un -4,4%. Al seu torn
els llocs de treball acumulen una
pèrdua des de l’inici de la pandèmia de
gairebé 125.000 llocs, un -4,8%; la

caiguda ha estat més intensa entre els
assalariats (-5,5%) que els autònoms (-
1,4%).
Paral·lelament el nombre d’aturats se
situa en poc més de 358.000 persones,
la dada més alta des del 2015.

Els beneficiaris totals de prestacions
han augmentat en 399.476 persones
des de febrer, fins a les 583.626
persones a finals de maig, dada que
més que triplica la d’un any enrere
(163.438 al maig del 2019).

L’augment dels beneficiaris prové
sobretot del creixement de persones
perceptores de la prestació de nivell
contributiu per ERTOs Covid-19 (tant per
reducció de jornada com per suspensió
de contracte), amb un saldo net de
+86.780 persones respecte a l’abril

(187.960 altes i 101.180 baixes) fins a les
363.252 (el 62% del total beneficiaris).
Referent als ERTOs, a la demarcació hi
ha 310.221 assalariats en aquesta
situació i 180.065 autònoms amb
prestació a finals de juny. S’ha de tenir
en compte que les persones afectades
per un ERTO continuen afiliades a la
Seguretat Social i no passen a
incrementar el nombre d’aturats,
quedant registrades estadísticament
com a demandants d’ocupació en el
grup d’ocupats.
Per sectors, al conjunt de Catalunya els
serveis de menjar i allotjament és
l’activitat amb més persones treballa-
dores afectades per altes en ERTOs (el
15% del total), a continuació li se-
gueixen el comerç a l’engròs (8%) i el
comerç al detall (7%). El turisme, que
ha hagut de paralitzar la seva activitat
durant els mesos de confinament, ha
iniciat expedients d’ERTO a gairebé
26.600 treballadors fins a finals de juny
(el 4% del total de treballadors afectats),
és a dir, la pràctica totalitat dels
assalariats del sector.
L’hostaleria és el sector que registra la
pèrdua més important anual, tant en
termes absoluts com relatius, amb
30.313 llocs de treball menys en un any,
un -15,6%.

L
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Salut incorporarà 500 persones per fer
la traçabilitat dels positius de Covid-19
i dels seus contactes

l Departament de Salut incorporarà
un mínim de mig miler de persones

com a gestores COVID, que seran les
encarregades de reforçar encara més la
vigilància COVID amb la identificació de

contactes i la seva traçabilitat. La mesura
forma part del pla “escalable” per fer la
traçabilitat dels positius de Covid-19 i
dels seus contactes. La consellera Ver-
gés ha remarcat que “aquests gestors
seran perfils d’atenció ciutadana que
treballaran dins l’àmbit de l’Atenció
Primària i que recolliran totes les dades
del pacient sospitós o que ha donat
positiu i també dels seus contactes”.
Vergés ha assenyalat que aquest reforç
ha de permetre “escurçar el temps per
iniciar la traçabilitat dels casos, sobretot
en un moment en què ens estem trobant
ja rebrots importants”.

A banda, hi ha 120 scouts o telefonistes
que fan les trucades de seguiment de
contactes i que es poden ampliar-se als
900 scouts tenint en compte l’evolució
de la pandèmia. En aquest sentit, la
consellera de Salut ha assenyalat que
“aquesta xifra permetria fer el seguiment
de fins a 1.500 nous contagis al dia, cosa
que representa poder preveure una ona-
da tan important com la que hi va haver
durant el pic més alt de la primera onada”.

El coordinador de la unitat de seguiment
del covid-19 a Catalunya, Jacobo
Mendioroz, ha subratllat que continua
sent “clau evitar el contagi entre les
persones, això és primordial” i ha afegit

que “les unitats de vigilància epidemio-
lògica treballaran per trobar l'origen dels
brots”.

Paral·lelament, el Departament de Salut
també posa en marxa una eina
tecnològica que conviurà amb el
sistema de vigilància COVID.

Quan el pacient vagi a fer-se la prova
PCR rebrà un SMS al mòbil que li
permetrà omplir una fitxa amb els seus
contactes. En cas de donar positiu, rebrà
un altre missatge alertant-lo alhora que
també seran avisats els seus contactes.

El Departament també ha reforçat la
xarxa de vigilància epidemiològica. Fins
ara hi havia 80 persones en plantilla i es
va preveure la incorporació de 115
nous, dels quals ja se n’han incorporat
el 75%.
També s’han traslladat 50 persones
d’altres unitats. A més, per fer front a la
campanya d’estiu i als possibles
rebrots, també s’ha reforçat l’atenció
primària amb una plantilla amb 436
professionals.

Finalment, el director de l’Agència de
Salut Pública de Catalunya, Xavier
Llebari, ha destacat que "parlem d'un
procés que té diverses fases i que
impliquen diversos agents i institucions
que bàsicament són de l'àmbit sanitari".
I ha afegit que “en cadascuna de les
fases és molt important guanyar temps i
fer-les el més ràpid possible ja que és
temps que guanyem en la fase de
contenció i control de les cadenes de
transmissió”.
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La nova mobilitat al centre comporta
reducció del trànsit

mb la nova mobilitat del centre de
Caldes de Montbui s’han detectat

reduccions de més del 30% a l’Av. Pi i
Margall, una reducció bàsicament dels
vehicles que abans creuaven pel centre
del poble per anar de sud a nord del
municipi.

Actualment els vehicles que provenen
del sector c/ Homs-Plaça de l’Àngel de
l’abvinguda Pi i Margall surten d’aquesta
via pel carrer Escoles Pies, on ha crescut
el trànsit en un 20% respecte a la situació
anterior.

Instal·lació d'un semàfor a la cruilla entre
els carrers Escoles Pies i Balmes
Per regular el nou trànsit, s’estan
realitzant actuacions per a millorar la
seguretat de les persones vianants,
com ampliar la vorera dreta en sentit
pujada igual  o la instal·lació de se-
màfors a la intersecció entre el c/
Escoles Pies i el c/ Balmes-Torres i Sayol.
Amb la col·locació d’aquest semàfor es
vol facilitar les maniobres dels vehicles
i garantir la seguretat dels desplaça-
ments en el creuament d’aquesta
intersecció, tant pel que fa a les persones
que van a peu com per les que circulen
amb vehicle.

El trànsit al carrer Font i Boet també s’ha
reduït
Amb la introducció d’aquests canvis
que incorpora la nova mobilitat, la
reducció al carrer Font i Boet encara ha
estat més important. Ara només les
persones que viuen o treballen en
aquesta via  i la càrrega i descàrrega
arriba fins aquesta zona pacificada de
la ciutat. Les furgonetes, camions i
vehicles de rotació de la zona blava de
Pi i Margall han deixat de passar per
davant de l’església, fet que redunda

positivament en la Plaça de l’1
d’Octubre que ofereix un aspecte més
obert i segur, que quan es podien
aparcar els cotxes i les furgonetes en
aquest espai.

El carrer Major inverteix el sentit en el
tram proper a la Plaça de l’Àngel i
permet el gir cap al carrer Asensi Vega
Aquesta nova mobilitat ha provocat un
descens important del trànsit molest en
aquest entorn i ha possibilitat que es
permeti aquest moviment per tots els
vehicles.

Així, el gir a la dreta des del carrer Major
al carrer Asensi Vega es permet a tots
els vehicles ja que només arriba fins
aquest punt el veïnat, els vehicles de
distribució de mercaderies i les

persones usuàries dels equipaments
que hi ha al carrer Font i Boet.

No es permet el gir des de l’avinguda Pi i
Margall al carrer Asensi Vega per evitar

que a la Plaça de l’Angel es puguin fer
tots els moviments (recte, dreta i esquerra
des de tot arreu) evitant així el risc
d’accidents a causa dels moviment de
vehicles en una plaça on la persona
vianant ha de ser la protagonista..

Els treballs d’adequació de les vies es
fan durant el mes de juliol i permetran
millorar la mobilitat general del centre tant
per les persones que van a peu com per
la mobilitat rodada, ja sigui de bicicletes,
motocicletes, cotxes o vehicles de
càrrega i descàrrega.
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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 -

A vui, qualsevol per-
sona, amb un mí-

nim de temps, té a
l’abast tanta informació
que si la sap garbellar,
triant mitjans contrastats

i plurals, pot adquirir un criteri i una
opinió tant valuosa com la d’un
observador respectat i reconegut, però
sempre hi haurà el punt que només
sabrà valorar l’expert especialista.

A casa nostra un ciutadà
ben informat fins pot
preveure amb cert marge
de maniobra els estirabots
d’una fiscalia inintel·ligible
a tot raonament lògic, una
judicatura que no s’até a
dret, uns partits que fun-
cionen en benefici propi i
no en buscant el bé en
comú o inclús, veient les
inversions en equipa-
ments, instal·lacions i in-
fraestructures, percebre on
hi ha majors riscos d’acci-
dents.

Darrerament la epidèmia,
que informativament ha
estat un caos, ha alterat la fe en la
informació i ha causat un sotrac en
moltes consciències entre la gent ben
informada, hagi o no estat afectada pel
mal o per la butxaca. Unes autoritats a
tot nivell que només han jugat a passar-
se la pilota, han estat tant maldestres que
fins en les operacions aritmètiques de
comptar morts, anaven errats, i doncs
que el mal l’han sublimat titllant-lo de
pandèmia, els pobres epidemiòlegs
s’han quedat a un graó inferior, que
“pandemiòleg” és un mot que encara no
està reconegut ni per la Real Académia
ni per l’IEC.

Però no calia ser un ciutadà ben informat,
sinó simplement tenir certa edat per a
saber que obrir l’aixeta tant aviat, tindria
males conseqüències, en especial com
es va fer cuita corrent abans de la revetlla
de Sant Joan, la nit màgica i extraor-
dinària, la dels petards, la coca, el cava
i la ballaruca, la que en la nostra joventut
és xiulaven més “penalty” de tot l’any en
aquells anys abans que la legalització

Corona Virus, rebrots i rebots.
dels anticonceptius, quan molts matri-
monis arribaven més pel penal que no
pas pel civil.

Quan van començar a alçar el confi-
nament un gran segment de la població,
més atent sempre a la pantalla del mòbil
que a la realitat que l’envolta, temptada
per allò que Donya Rita (que Déu la
tingui on cal) en deia el “caloret”, en
aquest cas de l’estiu, van pensar que
havien de recuperar les hores de gresca

perdudes; mentre un altre segment
important, hiperventilat, començava a
proclamar conspiracions i paranoies
fins en la manera de fer uns musclos al
vapor, són els eterns savis d’herbes i
vacunes que demanen conill a un
restaurant vegetaria i beuen llimonada
a la festa de la Ratafia,  units al
setciències als qui ningú els hi pot dir
quants gots de vi poden prendre si
condueixen i molt menys que portin una
màscara, tot plegat en un país tant
republicà que es permet mantenir reis
que la foten ben grossa, però s’esquin-
ça la camisa quan ho descobreix, un
país on tothom procura pagar repa-
racions en negre per estalviar-se l’IVA o

deduir-se despeses inventades a la
declaració de la renda.

Aquí tots plegats ens encanta tant la
picaresca, que fins ens fem trampes
quan juguem al solitari, no parem
d’envejar la sort d’un estafador,
cobegem les fortunes amassades amb
manca de ètica i se’ns omple la boca
dient com ho fem tot de bé mentre no hi
ha ningú que compleixi les normes, per
això que de rebot ens arribes un rebrot,

era del tot previsibles.

Al nostre entorn, quan
sorgeix un grup, imme-
diatament i com per
generació espontània,
apareixen els contraris,
sempre hi ha els uns i
els altres eternament
enfrontats, irreconcilia-
bles. La història ens ho
demostra, el mateix
segle XIX va ser una
brega continua entre
carlins i lliberals, bui-
dant-se mútuament els
budells, sense que
moltes vagades els que
es mataven sabessin

quina era la diferència entre uns i altres.

La paradoxa major entre els uns contra
el altres ha estat aquest dies a Pamplona,
on van organitzar un partit de futbol
d’aquells de costellada, com sempre
s’han fet, d’aquells dels casats contra
els solters, només que en aquesta
ocasió, en plena crisi de la COVID19 la
divisió ha estat més frívola, era entre
positius i negatius al test de de-
tecció....si, així mateix, Còmic? Tràgic?
Dramàtic?.
Potser entre grotesc o esperpèntic?
No: patèticament inconscient.

Joan Pallarès-Personat
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Com tothom sap, aquest any les Jornades
Gastronòmiques de les Cireres s’han hagut de
cancel.lar. Però potser toca reinventar-nos i intentar
celebrar-ho d’alguna manera perquè sempre hi ha
motius per gaudir de petits plaers.

Hem preparat amb molta il.lusió uns plats per emportar-
vos a casa, però hem volgut crear un ambient que ens
recordi una mica la Nit de les Cireres que cada any fem
al Paaseig del Remei, i per això, junt amb el sopar us
obsequiem amb:

1.- Una selecció musical molt acurada d’en Joan Pau
Chaves, pianista i compositor que ja porta anys
col.laborant amb nosaltres al Sopar de les Cireres. Hi
trobareu temes de tots els temps relacionats amb les
cireres i el color vermell.
2.- També tribareu uns links per visionar i escoltar el
sommelier del celelr que heu escollit per acompanyar
el sopar. Us ecplicarà breument el tast.
3.- I per finalitzar, podeu respondre unes preguntes
relacionades amb les cireres i Caldes.

Totes les reserves participaran en un sorteig d’un lot
de productes, gentilesa del celler Cárdoba de Segovia
que consta de:
. Un quarter de lletó (raça Churra), cuit al forn de llenya
i envasat al buit.
. Una ampolla de Cárdaba Rosat
. Una ampolla de Cárdaba 12 mesos 2016.

Esperem que gaudiu d’una bona estona! Gràcies per
fer-nos costat i compartir amb nosaltres un any més

A

Campanya de control de terrasses
i reforç dels missatges cívics adreçats
a la ciutadania

quest juliol l’Ajuntament continua
sumant accions de reforç a favor

d’un estiu segur i atesa la necessitat de
sumar responsabilitats indivi-
duals i institucionals per frenar al
propagació comunitària de la
Covid-19.
En aquest sentit, a la campanya
informativa als establiments
alimentaris que s’ha fet els darrers
dies, se sumen aquesta setmana
accions concretes adreçades als
establiments amb terrasses i a la
ciutadania en general.

D’una banda, es farà una nova
campanya de control per
assegurar que els bars i restaurants amb
terrassa segueixen complint les
mesures de seguretat i les ocupacions
màximes permeses.

Aquesta acció la duran a terme personal
de Serveis Territorials amb agents de la
Policia Local.

D’altra banda, es recupera la figura dels
agents de mobilitat per reforçar els
missatges cívics a la via pública.
Aquests agents tenen com a principal

funció el control i suport en la gestió de
les zones blaves d’aparcament, però
ara consoliden funcions que van

assumir de manera provisional
durant la implantació de les
fases de desconfinament. Per
aquest motiu, col·laboraran
amb la Policia Local en el reforç
de missatges de comportament
cívic en general i de compliment
de les mesures de seguretat
Covid-19 en particular.
L’ús de mascareta a l’espai
públic serà un dels principals
objectius que abordaran.

Finalment, els advertiments
policials donaran pas a una
intensificació de les sancions per
incompliment de les normes de
seguretat sanitària.

JDB
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Temps d’estiu

Sudokus d’estiu

Dificultat mitjana Dificultat altaResultats a la pàgina 15Dificultat baixa

El dia 8 de maig de 2020 es va presentar
el llibre de la poetessa calderina Maria
Plana, titulat “Viva i en memòria”, amb
dibuixos de Dolors Alba. En el contingut
del qual vaig col·laborar aportant el meu
relat “Lluïsa”.

Que poc imaginava jo, que aquest escrit
de lloança a una dona admirable, es
convertiria en un homenatge que s’an-
ticipava a la seva mort.

Per desgràcia, la meva amiga Lluïsa ens
deixava, per culpa d’un càncer, el dia 8
d’aquest més de juliol. Que en pau
descansi!

Els qui la coneixíem personalment
trobarem a faltar la seva bondat, la seva
amistat i el seu somriure. A més a més,
per mi, la Lluïsa ha estat com una
germana, un veritable puntal a la meva
vida. Ara, em queda el record de tots
aquells moments que juntes vam viure i
que vam compartir tant i tant.
Bé, no vull parlar en passat.

Gràcies, Lluïsa, per ser com ets. Ha estat
un plaer ser amiga teva i ho continuarà
sent eternament.

Sempre estaràs dins aquest cor que et
plora i que “guarda la pena, tan amarga,
del teu comiat”.

Mercè Jorba

Lluïsa

Aquests dies ja podeu trobar a les
llibreries de Caldes el nou llibre de
Mercè Jorba, col·laboradora de la
revista Tot Caldes des del 2013.

“Relats per a tots els gustos” és un recull
de vuitanta articles, poesies, relats,
contes, etc., que van des del gènere
infantili  i  juvenil, fins al drama.

“Relats per a tots els gustos”
nou llibre de Mercè Jorba

És la resposta a aquesta petició dels molts
veins de Caldes que li proposàven que
fes un llibre de reculls d’aquests articles
publicats i algún que no ha estat editat.
I aquí el tenim. Un llibre amb una portada
ben calderina i que aquestes vacances
podeu aprofitar per llegir-lo.
Cal felicitar a la Mercè Jorba per ser una
dona tan incansable que ja té diversos
llibres escrits al mercat. MMB
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Llista d’ofertes de feina
actualitzades el:
17/07/2020
Núm. Oferta
298086 PEÓ METAL·LÚRGIC

(ensamblatge)
297852 ADMINISTRATIU/IVA
297851 OFICIAL 1a electricitat

i llauner
297847 TROQUELADOR/A
297683 DIPLOMAT/DA

INFERMERIA
(sector geriatria)

297580 DISSENY I
DESENVOLUPA-
MENT WEB (Junior)

297438 ESTETICISTA

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.

Un cop de mà. Rumia i
encerta-la. Juliol 2020
El Centre de Normalització Lingüística
del Vallès Oriental publica de forma
mensual el qüestionari lingüístic Un
cop de mà. Rumia i encerta-la!
Per accedir-hi cliqueu aquest enllaç
https://bit.ly/UCM29juliol20

Procés selectiu per a la
constitució d’una borsa
de treball de professor/a
de música de diverses
especialitats
El termini de presentació de sol·licituds per
prendre part del procés selectiu per la
borsa de treball de professor/a de música
de diverses especialitats és del 16 de juliol
fins al dimarts 4 d’agost. Consulteu les
bases a www.caldesdemontbui.cat

Atenció telemàtica
del Síndic de Greuges
a Caldes de Montbui
Els dies 23 i 24 de juliol, l’equip del Síndic
de Greuges atendrà telemàticament a les
persones que vulguin fer consultes o
presentar alguna queixa.
Les visites s’atendran per vídeo trucada o
per telèfon i cal demanar hora 900 124 124
- sindic@sindic.cat

Aparcaments amb
càrrega elèctrica gratuïta
a l’Aparcament Centre
El Sindicat
L’Ajuntament trasllada els seus cotxes
elèctrics a l’Aparcament Centre El Sindicat
i disposarà d’energia gratuïta per carregar-
los durant 2 anys, gràcies a un acord amb
l’Electra Caldense. El subministrament
elèctric també serà gratuït pet tots els
vehicles elèctrics que tindran places a la
planta -1. S’ha ampliat a quatre places la
dotació d’aparcament reservades per a
cotxes elèctrics públics. Aquestes estaran
situades a la planta -1 i disposaran de
diferents tipologies de càrrega ( ràpida,
semiràpida i lenta ). El subministrament
elèctric d’aquests vehicles també serà
gratuït, igual que els municipals, durant
dos anys. Les places d’ús públic ja estaran
operatives.

Modificacions horàries
d’equipaments i serveis
municipals a l’estiu 2020
Consulteu els horaris dels equipaments i
serveis municipals amb motiu de les
vacances d’estiu als canals habituals de
comunicació de l’Ajuntament:
www.caldesdemontbui.cat

Thermalia proposa unes
visites i tallers familiars
pel juliol i agost
Thermalia reactiva les microvisites a
diferents punts turístics de Caldes que es
faran els dimarts i dijous a les 19 h. La
durada de les visites és de 30 minuts i cal
arribar 10 minuts abans de l’inici de la visita
al Museu Thermalia. Les persones que
completin 6 microvisites rebran un lot de
productes típics locals.També organitza
un taller familiar de Gyotaku els divendres
les 18 h, vinculat amb l’exposició temporal.
Més informació a Thermalia: 93 865 41 40
i a visiteucaldes.cat

Vine a cantar amb la
coral d’adults de l’Escola
Municipal de Música
Joan Valls
Si vols participar en les trobades de la coral
d’adults de l’EMM Joan Valls que es fan
tots els dimarts de 20 h a 21 h, adreça’t a
la secretaria del Centre Cívic i Cultural de
Caldes de Montbui.
Més informació Tel. 93 865 49 77-
centrecivic@caldesdemontbui.cat.

Vine a fer música amb el
teu nadó!
L’EMM Joan Valls organitza un taller de
música per a nadons de fins a 36 mesos.
El taller es farà els dijous de 17,30 h a
18.15 h.
Les persones interessades truqueu a la
Secretaria del Centre Cívic al T. 93 865 49
77 o a l’escola de Música al T. 93 865 34 96
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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.

er a la higiene íntima no serveix qualsevol producte, ja que aquesta zona té
una flora i un pH específics que la fan més sensible a les alteracions.

T'expliquem com trobar el cosmètic més adequat per a tu.

Qüestió de pH
El pH mesura l'acidesa o alcalinitat de qualsevol cosa, inclosa la pell. Es considera
«neutre» un pH de 7, que és el que té l'aigua pura. Per sota d'aquesta xifra, el pH és
àcid i, per damunt, alcalí. La pell humana té un pH entre 4,7 i 5,75. En la zona íntima,
pot ser fins i tot més alt, entre 5,8 i 6,5, és a dir, té un pH àcid.
La importància de conservar estable el
pH de la pell es deu al fet que el mantell
àcid de la pell manté la funció de barrera
que neutralitza els agents agressors
alcalins, manté la flora en nivells estables
i inhibeix el desenvolupament i creixe-
ment de bacteris nocius. Què pot alterar
el pH de la pell? Per exemple, alguns
cosmètics i sabons. També poden
alterar-ho els canvis de temperatura i
humitat, la brutícia, un excés d'higiene,
el consum d'antibiòtics o l'estrès.
La pell de l'home, a causa d'una major producció de sèu, és lleugerament més
àcida que la de la dona. A més, al llarg de la vida, els canvis hormonals també
produeixen canvis en el pH cutani.
A l'hora de triar un producte d'higiene íntima cal saber quin pH té. Un producte de
pH neutre altera el mantell àcid i, per tant, no ens interessa en cas que els genitals
no tinguin cap problema. Sovint, en les etiquetes dels cosmètics d'higiene
específics per a aquesta zona trobem la indicació «pH fisiològic». És una manera
de dir que es tracta d'un producte lleugerament àcid indicat per a l'àrea genital.
No tots els cosmètics per a aquesta zona tenen un pH fisiològic. Això és pel fet
que, per exemple, en cas de sofrir una infecció per fongs (micosis), un netejador
neutre o lleugerament alcalí crea un ambient hostil per a la seva proliferació i ajuda
a combatre aquesta afecció.

Normes d'higiene genital bàsiques
- Utilitza un sabó de pH 5,5 sense additius. No sols per a la zona genital. De fet, si
et dutxes diàriament amb un gel d'aquest tipus mantindràs estable el pH i la flora
de la pell de tot el cos i no necessitaràs més rentades específiques.
- Renta amb la mà. No usis esponges, guants, tovalloles, etc. que poden acumular
fongs i bacteris. Renta primer la zona genital i després l'anal, per a evitar
contaminacions.
- No et rentis més d'una vegada al dia. L'excés d'higiene altera el mantell àcid,
provoca deshidratació, altera la flora i és una porta d'entrada a problemes com la
sequedat i les infeccions.
- No realitzis banys de seient ni dutxes vaginals, tret que el metge t'ho indiqui.
Només aconseguiràs alterar la flora. Si ho fas perquè notes algun tipus de
problema, acudeix al metge, qui t'indicarà què tens i com tractar-ho.
- En cas de mantenir relacions sexuals, llavors sí, renta la zona abans i després,
fins i tot si no s'ha practicat el coit. T'ajudarà a evitar possibles contagis i facilitarà
la realització de diverses pràctiques sexuals.
- Canvia sovint compreses i tampons. Òbviament, sempre que ho necessitis,
però també cada dues hores per a evitar la humitat contínua en la zona.
- Evita l'ús de roba ajustada i tria teixits naturals. Facilita la transpiració i evita la
irritació. AMIC

Així has de triar els teus
productes d'higiene íntima.
Pren nota!
P



Salut

- 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

Compte amb els massatges
a la platja... Posa't sempre
en mans de professionals

ombada en la sorra, relaxada, tranquil·la... Et sents en el cel... i sobtadament
sents una dolça veu oferint-te un massatge. Repares una mica en l'estat de la

teva esquena i t'adones que la tens entumida... La propietària d'aquesta veu s'adona
que ha captat la teva atenció i que estàs valorant la possibilitat... Torna a repetir
l'oferiment i sucumbeixes... Sí, si us plau, un massatge a l'esquena! Mal fet, perquè
és un perill posar-te en mans estranyes que et facin massatges a la platja...

El COFICAM assenyala que mentre que un massatge terapèutic ha de ser
estrictament tractat per un fisioterapeuta, el relaxant pot realitzar-lo un altre tipus de
personal al no estar tractant una determinada patologia. "A vegades ocorre que
algunes persones se sotmeten a aquests massatges desconeixent tenir alguna
lesió el que pot provocar problemes musculars, articulars o agreujar els que ja es
tenien. Aquest tipus de pràctica suposa un atemptat contra la salut pública", afirmen
des de COFICAM.
Els principals riscos de contractar aquests massatges ambulants en determinats
llocs com les platges o piscines:

- La falta d'higiene d'aquestes
pràctiques augmenta les proba-
bilitats de contagi de la COVID-19,
igual que d'altres afeccions cutà-
nies. Els professionals qualificats
segueixen, amb cada pacient,
mesures com canviar el paper o el
llençol sobre la qual es tomben els
pacients o netejar-se les mans de
manera adequada amb productes
desinfectants.

- A causa d'aquesta falta d'higiene, algunes persones poden acabar sofrint
infeccions en la pell, atès que aquests massatgistes poden tractar a diverses
persones en un mateix dia, cadascuna en determinades zones del cos i sense
seguir cap mena de mesura higiènica. Això pot provocar que els bacteris passin
dels uns als altres causant infeccions, ja que han pogut estar en contacte amb
fongs, amb problemes cutanis.

- Aquests massatges s'ofereixen sobre terreny inestable com la tovallola del propi
client o sobre una superfície ondulada, podent causar unes certes molèsties o
sensibilitat en els músculs a causa de la postura que aquestes superfícies ens
obliguen a tenir, generant danys musculars o greus lesions.

- Un altre dels inconvenients que té la sol·licitud improvisada d'aquests serveis de
massatge és que obvien una part molt important de l'atenció sanitària que aporta
dades rellevants de l'estat de salut del pacient com és l'entrevista, on s'estableix
una comunicació directa per a tenir informació determinant per al tractament
posterior.

- Finalment, des del Col·legi subratllen que "encara que aquests massatges
s'ofereixin com a relaxants i no terapèutics, en la majoria dels casos els massatgistes
no tenen cap mena de formació ni titulació sobre aquest tema". Per això, encara
que en principi no tractin lesions, poden provocar danys al no disposar de
coneixements específics respecte al tema; resultant fonamental conèixer si el client
té algun tipus de lesió prèvia o alguna zona del cos que no sigui recomanable
manipular. AMIC
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Gastronomia

CANSALADERIA
XARCUTERIA

CA L’AMALIA

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

Caldes de Montbui

Pletzalej: panets de ceba
i llavors de rosella

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:
-1 ou
-1 culleradeta de sucre
-1/2 kg farina
-1/2 sobret de llevat
-1/4 de litre d’aigua calenta
-1/2 culleradeta de sal
-1 raig d’oli d’oliva
-1/2 ceba
-llavors de rosella

Preparació:
Col·loquem la farina en un bol en forma
de corona, en el buit central posem el
llevat i l’ou.
Posteriorment agreguem la resta dels
ingredients (excepte la ceba i les llavors
de rosella) i pastem bé.

Posem la massa en un bol, prèviament
oliat, i deixem reposar uns 30 minuts.
Passat aquest temps, donem forma als
panets (surten uns 9-10) i els anem
col·locant en una safata de forn folrada
amb paper encerat.
Els aixafem lleugerament i amb el dors
d’una cullereta i formem un petit buit al
centre.

Piquem menuda la ceba i l’amanim amb
oli i sal. Repartim la ceba sobre els
panets i els empolvorem amb les llavors

de rosella. Finalment, els coem en el forn
escalfat a 200º durant uns 15 minuts.
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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Llagrimes compartides

Cada setmana les receptes més gustoses

Resultats Sudokus

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

NET BULLON Empresa de neteja

Llegim la història d’un nen que tenia un gran cor.  El seu veí era un senyor ja
gran que recentment havia perdut la seva esposa . Quan el nen va veure
plorar a aquell avi, va apujar-se a les seves cames tot quedant-se assegut
així força estona.
Posteriorment la mare va preguntar al nen què li havia dit a l’avi per tal de
consolar-lo. “Res –va respondre el nen-, només l’he ajudat a plorar “
A vegades és el millor que podem fer per la gent que està passant per una
tristor profunda. En aquests últims mesos en que tantes persones han perdut
els seus éssers estimats sense poder acomiadar-se d’ells, sovint els nostres
intents de dir alguna cosa sàvia i útil són molt menys valuosos que,
senzillament, asseure’ns al seu costat, agafar-los de la ma i plorar amb ells;
és una de les formes en que podem ajudar-los.   Jesús va demostrar aquest
principi quan va visitar Maria i Marta després de la mort del seu germà Llàtzer.
En veure quan desesperada estava Maria, Jesús va compartir amb ella el
seu dolor, plorant (Joan 11:35). Els que estaven allí observant-ho van dir:
“Mireu com l’estimava”.
  Hi ha algú que necessita les teves llàgrimes avui? Ajuda-li a plorar.
              -Una tristor compartida es redueix a la meitat- (Shakespeare)




